Energieadvies
particulieren
Eerste quickscan geeft je snel inzicht in bezuinigen en opwekken
Om particuliere woningeigenaren te ondersteunen energie te besparen en zelf op te wekken,
bieden de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe energiescans aan. Het gaat om snelle scans waarbij
de eigenaar eerst zelf informatie moet aanleveren zodat een energievakman goed voorbereid
op bezoek komt en binnen twee uur alle input heeft voor een quickscan. De scan kost 120
euro en dat wordt in Olst-Wijhe ook in rekening gebracht. In Raalte blijft hij zolang de voorraad
strekt nog gratis.
De scans worden uitgevoerd door Energieloket Salland, met onafhankelijke energievakmannen
die de woningeigenaar helpen in het maken van beslissingen. Ze helpen je als het ware door
de bomen heen het bos weer te zien. In een gesprek achterhalen ze de wens van de klant, zijn
levensstijl, zijn drive. Dat koppelen ze aan de staat van de woning en de mogelijkheden voor
bezuinigen en opwekken.
Hoe dan ook wordt er altijd eerst gekeken naar mogelijkheden van bezuinigen. Denk aan
isoleren van vloer, muur en dak, maar ook aan tips op gebied van veel verbruikende
installaties. Als op die manier de energiekosten gedaald zijn, kun je kijken wat bijvoorbeeld de
beste vervanging van een cv-ketel is, maar ook wat de mogelijkheden zijn om je eigen energie
op te wekken.
Een quickscan (gratis in Raalte, 120 euro in Olst-Wijhe) geeft je de eerste inzichten. Om dit –
onafhankelijke – advies zo goed mogelijk te verstrekken, moet je wel eerst een checklist
invullen. Zie hieronder.
Als je een meer gedetailleerd vervolgadvies wil, is dat niet meer kosteloos, maar je krijgt wel
een terugbetaalgarantie: de kosten van het advies heb je binnen een jaar terugverdiend op je
energierekening.

Meer weten?
•

Facebook: https://www.facebook.com/energieloketsalland/

•

E-mail: energieloketsalland@gmail.com

•

Telefoon: 06-82119122
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De checklist
Naam: _____________________________________________
Adres: _____________________________________________
Woonplaats: _________________________________________
Email: _____________________________________________
Telefoon: ___________________________________________
Ik ben eigenaar van de woning en door dit formulier in te vullen ga ik er tevens mee akkoord
dat de energievakman alle ruimtes inspecteert
Welke van de drie redenen geldt voor u (er kunnen ook meer opties gelden):
O ik ben benieuwd naar hoe ik mijn energieverbruik kan verminderen;
O ik ga maatregelen treffen als ik die met een lagere energierekening redelijk snel kan
terugverdienen
O ik heb best wel geld over voor minder energiegebruik omdat dat dat goed is voor het milieu

Wat levert u aan (het liefst zo volledig mogelijk):
–
–
–

Bouwtekeningen van de woning (plattegronden, doorsnede, gevels, detail) ter beschikking.
Als u deze niet meer hebt kunt u ze tegen een geringe onkostenvergoeding opvragen bij
de gemeente);
Foto’s van de vrijstaande gevels (in elk geval voor en achter, eventueel van de zijkanten);
Meterstanden gas, water en elektrisch van de laatste drie jaar in onderstaande tabel:
20….. / 20…..
Gas

20….. / 20…..

20….. / 20…..

m3

m3

m3

Elektriciteit laag tarief (*)

kWh

kWh

kWh

Elektriciteit hoog tarief (*)

kWh

kWh

kWh

Elektriciteit teruglevering
(PV)

kWh

kWh

kWh

m3

m3

m3

Water

(*) Heeft u maar 1 tarief voor elektriciteitslevering, dan vult u alleen laag tarief in.
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Beantwoord de volgende vragen (hiet liefst zo volledig mogelijk):
–

Ik kook op gas / elektrisch (inductie/keramisch) / anders, nl: ______________________*

–

Warm tapwater heb ik via Combi-ketel / elektrische boiler / close-in-boiler in keukenkastje/
beiden / anders, nl: ______________________________________________________*

–

Met hoeveel mensen woont u in de woning?
o Aantal: _________________________________________________________
o Leeftijden: ______________________________________________________

–

In welk jaar is uw woning gebouwd? _______

–

Is het een vrijstaand huis, een hoekhuis of een tussenwoning?______________________

–

Wat is het energielabel van uw woning? _______________________________________

–

is dit het definitief / voorlopig* Energielabel

–

Zijn er verbouwingen uitgevoerd en zo ja, wat?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

–

Is de woning na de bouw al eens extra geïsoleerd? Zo ja, hoe en waar?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

–

Waar in de woning zit er enkel glas?
________________________________________________________________________

–

Hoe verwarmt u uw huis? ___________________________________________________

–

Indien een CV-ketel, welk type, vermogen en hoe oud is die? (u kunt ook een foto van het
typeplaatje aanleveren (graag zelfs)____________________________________________

–

Zonneboiler (warm water): Ja / Nee*

–

Zonnestroom(pv-panelen): Ja / Nee*
o Indien zonnepanelen: Wat is het totaalvermogen in Wp?___________________
o Indien geen zonnepanelen: is uw dak daar geschikt voor? Ja / Nee*

Woningadvies.Nu

Pagina 3 van 4

Energieadvies
particulieren
Opmerkingen van uw zijde
Wilt u nog extra informatie kwijt voor het advies, voeg dat dan als bijlage toe.
Opmerkingen van onze zijde
–
–
–

De energiescan is een advies op basis van een gesprek van circa twee uur.
Hoe meer je invult, hoe beter en vollediger het advies wordt. T
Tegen meerprijs kan het advies in overleg met de adviseur ook nader uitgewerkt worden

Nog een tip
Wist u dat oudere (vaat-)wasmachine, koel- en vrieskast, stofzuiger en afzuigkap, soms zoveel
stroom gebruiken, dat je de aanschafkosten van een nieuwe soms al snel terugverdient door
minder stroomverbruik?
Tot slot
Als u alle info verzameld hebt en dit formulier verder hebt ingevuld, kunt u het versturen naar
energieloketsalland@gmail.com of naar:
Energieloket Salland
p/a Hogebroeksweg 25
8102RL Raalte
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