
Mijn Energierekening Stijgt, Oei! 



        Isoleren 

• Je gaat elke maand besparen op je energierekening 

• Je wooncomfort verbetert 

• De waarde van je woning gaat stijgen t.o.v. ‘gewone’ woningen  

• In de toekomst zal de woning steeds couranter worden 

• Je levert een bijdrage aan een beter milieu 

• Hoe eerder je begint, des te sneller is de terugverdientijd 



        Aanpak Isoleren 
• Kijk kritisch naar alle factoren aan de schil van de 

woning 

• Laat een expert meekijken 

• Maak een plan van aanpak  

• Kijk welke elementen passen bij de natuurlijke 

momenten van onderhoud 

• Maak een degelijke begroting incl. terugverdientijd,  

subsidie en tijdlijn 

• Iedere woning en woonwens is anders, neem de eigen 

omstandigheden mee in het plan 





        Zonnepanelen 

• Let op! De salderingsregeling wordt waarschijnlijk 
afgeschaft! 

• Hierdoor zal het rendement aanzienlijk lager worden. 
• Ook is BTW teruggaaf niet altijd mogelijk! 
• Op korte termijn zijn zonnepanelen nog altijd zeer 

rendabel. Smart home systemen kunnen de saldering 
(deels) opvangen. 



        Subsidie 
Bent u eigenaar van een koopwoning en is deze woning uw hoofdverblijf of wordt deze uw 
hoofdverblijf direct na renovatie? Dan kunt u gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame 
energie en energiebesparing (ISDE). Dat kan met een investering in een (hybride) warmtepomp, 
zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en met 5 typen isolatiemaatregelen. 
Woningeigenaren hebben recht op de hogere subsidiebedragen als de warmtepomp, zonneboiler en/of de 
isolatiemaatregel na 31 december 2021 is geïnstalleerd of aangebracht.  



        Financiering 

• Er is een financiering met gunstige 

voorwaarden vanuit het Nationaal 

Warmtefonds. Vrijwel altijd heeft de 

eigen hypotheekverstrekker een 

oplossing voor verduurzaming van 

de woning  



        Kosten Baten 





Je energiekosten zijn je budget! 
 
€70,- x 12 = €840,- 
 
15 jaar besparen €12.600,- 
 
Meer besparen = meer budget 



        De Toekomst 
• Onderscheid tussen korte termijn, middellange termijn en lange termijn. 

• Op korte termijn zijn zonnepanelen en warmtepompen een duurzame en en 

rendabele investering. 

• Op korte, middellange en lange termijn moet de energievraag stevig worden 

gereduceerd 

• Op middellange en lange termijn zal energieopslag dominanter worden 
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