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1. INLEIDING 

Door VVE Ravelijn te Utrecht is aan VvE Belang opdracht verstrekt een Quickscan energiebesparing op te 

stellen. Hierin worden de mogelijkheden geïnventariseerd voor het besparen van energie, de C02 uitstoot te 

verlagen en het comfort te verhogen. Op 24 april om 13.00u heeft op locatie een opname plaatsgevonden. 

Hierbij waren aanwezig: 

Naam Namens 

Dhr. Stelling 

Dhr. J.J. van de Sandt 

Beheerder VvE 

VvE Belang 

 

Bouwjaar complex 1990-1992 (1992 volgens Kadaster) 

Aantal appartementen 215 

 

1. DOORNEMEN MJOP 

De VvE is in bezit van een MJOP die door de beheerder is opgesteld. Dit MJOP wordt in de komende weken 

geactualiseerd. Indien gewenst kan VvE Belang dit MJOP beoordelen op volledigheid en eventueel in adviseren. 

 

2. RONDGANG DOOR HET COMPLEX 

Tijdens de rondgang door het complex zijn de volgende bijzonderheden waargenomen: 

Waarneming Opmerking/aanbeveling 

Gevels 

 

Het complex is  bestaat uit voor het grootste gedeelte uit 6 lagen met in de 
kelder de bergingen. De bovenste 2 woonlagen zijn voorzien van maisonnette 
woningen waarvan de gevel is voorzien van stucwerk. In dit stucwerk zijn op 
diverse plaatsen scheuren zichtbaar echter heeft dit nog niet tot lekkage 
geleid. Als laatste is vervuiling goed zichtbaar doordat er onder andere geen 
negge is toegepast (het kozijn ligt bijna in hetzelfde vlak als de buitenmuur.) en 
de daklijst weinig oversteken.  Het stucwerk is op diverse plaatsen al een keer 
hersteld en geschilderd. Het is echter aan te bevelen bij renovatie de 
detaillering aan te passen en de gevel evt. te voorzien van een beplating zoals 
Keraliet om  de onderhoudskosten te beperken. 

 Het voegwerk is redelijk tot goed, echter is het voegwerk bij de  gemetselde 
erfafscheiding/ keerwand op diverse plaatsen uitgespoeld en zal op 
middellange termijn vervangen moeten worden om scheurvorming te 
voorkomen. De dilataties zijn nog redelijk echter op een aantal plaatsen 
uitgedroogd. Om inwatering te voorkomen is het aan te raden deze tijdig te 
vervangen. 
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Het dak is in redelijk tot goede staat. De dakranden rond de schoorstenen zijn 
al een keer vernieuwd net als diverse andere dakranden. Het dak wordt 
momenteel jaarlijks geïnspecteerd en onderhouden 

 

3. HUIDIGE  ENERRGETISCHE SITUATIE 

Het appartementencomplex is gelegen in een woonwijk en bestaat uit 215 appartementen verdeeld over diverse 

portieken. Het complex is  bestaat uit voor het grootste gedeelte uit 6 lagen met in de kelder de bergingen. De 

bovenste 2 woonlagen zijn voorzien van maisonnette woningen. Aan de voorzijde, kopse kant is het complex hoger en 

het dak tevens te bereiken is. Het dak is plat en voorzien van bitumendakbedekking. 

 

BOUWKUNDIGE CONSTRUCTIE 

Het complex is gebouw in 1990-1992 en bestaat uit een betonconstructie. Het buitenblad is voorzien van 

metselwerk of stucwerk. De langs gevels aan de voorzijde is vrijwel geheel voorzien van kozijnen en balkons. Aan de 

achterzijde zijn gallerijen gesitueerd. De gevel is afgewerkt met trespa. Het bitumen dak ligt onder afschot. Aan de 

hand van het bouwkaar kunnen we er vanuit gaan dat zowel de gevel, vloer als dak voorzien zijn van isolatie met een 

RC van ongeveer 2-2,5m2k/w. Een nieuwbouwcomplex wordt uitgevoerd met een RC van 3,5-4,5 m2k/w. Er is hoog 

rendement glas (HR) toegepast  en de kozijnen die zijn vervangen heb zelfs HR++ beglazing 

 

VERWARMING 

Alle appartementen worden voorzwel het tapwater als de radiator verwarmd via 

individuele HR cv ketels. Met het rookgasafvoer via de schoorsteen op het dak. De 

rookgasafvoer kanalen zijn recent vervangen. 

 

Systeem  Individueel 

Toestel(len) HR 100 tot 107 

Type  n.v.t. 

Aanvoertemperatuur  >50 graden 

Opstelplaats  Binnen berging 

Individuele meting  Ja 

Leidingisolatie  Ja, met uitzondering van de verdelers 

Ventilatie 

De appartementen worden natuurlijk geventileerd met behulp van ventilatie 

roosters in de kozijnen 

 

Systeem  Natuurlijk aan, mechanisch afvoer 
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In de beleidsplannen wil de overheid het aardgas vanaf 2050 uit de woningbouw hebben. Dit houdt in dat de 

bestaande gasgestookte ketels verdwijnen en vervangen moeten worden voor een duurzame energiebron. Er zijn 

hiervoor diverse mogelijkheden waaronder een warmtepomp, warmtekrachtkoppeling, elektrische ketel of biomassa 

installatie. Dergelijke opties zijn in een appartementencomplex nog weinig toegepast maar niet onmogelijk.  

 

Vanzelfsprekend is het verstandig eerst het gehele complex goed te isoleren voor men een duurzame 

verwarmingsketel implementeert tevens is het aantrekkelijk om  het verwarmingstoestel aan te passen aan de 

‘nieuwe’ warmtebehoefte. De benodigde capaciteit van het verwarmingstoestel is immers gedaald. Het 

dakoppervlakte kan gebruikt worden voor het opwekken van energie zoals zonnepanelen. 

 

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN VVE 

Het complex is opgeleverd in 2002 waardoor er nog weinig duurzame maatregelen zijn uitgevoerd. Het complex was 

echter bij oplevering al redelijk geisoleerd. De verlichting is echter aangepast naar LED en de liften hebben inmiddels 

een nieuwe besturing gehad waardoor deze allen zijn uitgevoerd met slow-starters. 

 

PRIORITEITEN VVE 

De VvE is zoekende wat de energiebesparende mogelijkheden zijn voor het appartementencomplex en wat de meest 

aantrekkelijke investeringen in de looptijd zou zijn. 

 

GEDRAGSVERANDERING 

Allereerst kunt u door middel van een aantal kleine gedragsveranderingen flink op uw energierekening besparen. Wij 

hebbende belangrijkste punten op een rij gezet: 

1. Thermostaat lager: Als je de thermostaat voortaan één graadje lager zet als je stookt, bespaar je gemiddeld 6 

procent op je gasverbruik voor verwarming. Als je dit nog niet deed, kun je hier gemiddeld 70 euro per jaar mee 

besparen (prijspeil 2016-2017). 

2. Lucht uw woonkamer elke dag goed door: Door uw woonkamer elke dag circa 10 á 15 minuten goed door te luchten 

scheelt op de stookkosten. De droge lucht warmt namelijk sneller op dan vochtige lucht.  

3. Doe gordijnen bij koud weer op tijd dicht: Doe in de koude wintermaanden de gordijnen op tijd dicht. Op deze 

manier houdt u de warmte beter binnen. Let wel op dat u de gordijnen niet voor de verwarming hangt.  

4. Reinig regelmatig ventilatieroosters/filters: Door het regelmatig reinigen van de ventilatieroosters of de filters krijgt 

u een betere toevoer van droge lucht. Dit zorgt ervoor dat de lucht beter opwarmt dan de vochtige lucht.  

5. Laat regelmatig uw Cv-ketel nakijken: Laat minimaal één keer per jaar uw Cv-ketel controleren door een monteur. 

Een Cv-ketel die optimaal staat ingesteld bespaart u jaarlijks veel energie. 

 

Naast bovenstaande en vele andere gedragsveranderingen zijn de energiebesparend maatregelen onder te splitsen in 

maatregelen die de bewoners kunnen uitvoeren en maatregelen die de verenging kunnen uitvoeren. 

 

 

 

 

 

4. ENERGIEBESPARINGSMOGELIJKHEDEN 
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Maatregelen die de VvE  of bewoners kunnen uitvoeren zijn: 

A) BUITENGEVEL ISOLATIE; B.V. ISOLATIEPLATEN TOP32 (DIKTE 180MM) VERLIJMEN OP ONDERGROND,  

MORTELWEEFSELAAG MET SIERPLEISTER (RC 4.36 M2 K/W) 

Er kan  worden gekozen om het stucwerk geheel te verwijderen en isolatie te 
bevestigen tegen het binnenblad en deze vervolgens af te werken met b.v. 
stucwerk of een gevelbeplating. De dakafwerking zal tevens aangepast moeten 
worden. Vanzelfsprekend zijn er naast stucwerk vele andere mogelijkheden en 
hangen de kosten af van  de eisen en wensen van de gemeente en bewoners. 
Echter door het toepassen van een beplating zoals Keraliet zullen de 
onderhoudskosten afnemen.  

Voordelen: 
- Het comfort van het complex gaat omhoog omdat de gevel aan de binnenzijde 

minder koud wordt en omdat er minder warmte verloren gaat door kieren en 
naden.  

- Nieuw en fris uiterlijk van het complex. 
- De geluidswering van de gevel wordt beter. Door het dichten van de kieren en 

naden komt er minder geluid naar binnen en waterdichtheid van de gevel kan 
verbeteren.  

Aandachtpunten: 
- Zorg voor een goede detaillering van de waterafvoer voor hemelwater en bij 

eventuele toekomstige ramen. Anders kan vervuiling optreden. Laat de 
aannemer hieraan extra aandacht besteden.  

- De dakranden zullen aangepast moeten net als de aansluiting met de galerij en 
balkon. 

Wanneer de gevel wordt gewijzigd is een omgevingsvergunning verplicht. Het is 

hierom aan te bevelen hierover in gesprek te treden met de welstandscommissie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidiemogelijkheden: 

Er is een subsidie te verkrijgen van 30 euro per m2 wanneer er een minimale 
isolatiewaarde wordt gerealiseerd van 3.5m2k/w en 13m2 per appartement 
wordt uitgevoerd. (Energiebesparing Eigen Huis) 

De verwachte investeringskosten bedragen: € 150-250,- per m2 

Terugverdientijd:  20-25  jaar 

Gasreductie [%]: 5-10% 
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B) BUITENGEVEL ISOLATIE GALLERIJEN 

 

Er kan  worden gekozen om het Trespa en regelwerk te verwijderen en meer of 
betere isolatie aan te brengen en het Trespa terug te plaatsen. Er zal echter 
rekening gehouden moeten worden met de breedte van de galerij i.vm. de 
vluchtroutes. Tenslotte zullen aansluiting en detaillering veranderen waardoor er 
waarschijnlijk andere waterslagen toegepast moeten worden.  Deze ingreep is 
behoorlijk arbeidsintensief. 
Het alternatief is het dichtzetten van de galerij met b.v. aluminium of kunststof 
kozijnen. Door het toepassen van een dergelijke gevel zal het binnenmilieu 
veranderen waardoor er rekening gehouden moet worden met ventilatie, 
verlichting, brandveiligheid en de daglichttoetreding. 

Voordelen: 
- Het comfort van het complex gaat omhoog omdat de gevel aan de binnenzijde 

minder koud wordt en omdat er minder warmte verloren gaat door kieren en 
naden.  

- De geluidswering van de gevel wordt beter. Door het dichten van de kieren en 
naden komt er minder geluid naar binnen en waterdichtheid van de gevel kan 
verbeteren.  

Aandachtpunten: 
- Zorg voor een goede detaillering van de waterafvoer voor hemelwater en bij 

eventuele toekomstige ramen. Anders kan vervuiling optreden. Laat de 
aannemer hieraan extra aandacht besteden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidiemogelijkheden: 

Er is een subsidie te verkrijgen van 30 euro per m2 wanneer er een minimale 
isolatiewaarde wordt gerealiseerd van 3.5m2k/w en 13m2 per appartement 
wordt uitgevoerd. (Energiebesparing Eigen Huis) 

De verwachte investeringskosten bedragen: € 150-250,- per m2 

Terugverdientijd:  20-25  jaar 

Gasreductie [%]: 5-10% 
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C) AANBRENGEN BINNENWANDISOLATIE  IN HET APPARTEMENT OF PORTIEK B.V. KINGSPAN KOOLTHERM 

K118 65MM RD 3,6M2 K/W  ( BEWONER) 

De bewoners kunnen er ook voor kiezen gevelisolatie aan te brengen aan de 
binnenzijde van de appartementen om zo de gevel te isoleren. Een koudebrug 
door de vloer t.h.v. galerijen en balkons zijn echter niet te voorkomen.  
 
Gevelisolatie binnen gaat gepaard met afdichting van naden (kieren) in de gevel. 
Dit laatste kan leiden tot minder tocht en een betere wering van geluid van 
buiten. Door gevelisolatie binnen wordt de binnen oppervlakte van ruimten 
kleiner. Tenslotte zullen afwerkvloeren en radiatoren verplaatst of aangepast 
moeten worden. Aangezien alleen de appartementen aan de kopse kant of in de 
woontoren hiervan kunnen profiteren lijkt me dit voor deze VvE  niet interessant. 

Voordelen:  
- Het comfort van de woonomgeving gaat omhoog omdat de gevel aan de 

binnenzijde minder koud wordt en omdat er minder warmte verloren gaat door 
kieren en naden. De geluidwering van de gevel wordt beter.  

Aandachtspunten:  
- Breng tussen de afwerkplaat of het binnen-stucwerk en de isolatie een 

dampremmende folie aan. Als dit niet of onjuist gebeurt, kan in de 
gevelconstructie inwendige condensatie ontstaan, met (vocht)problemen 
vandien.  

- Maak de buitengevel waterafstotend of controleer de spouw op voldoende 
ventilatie. Anders kunnen vochtproblemen ontstaan door vochtdoorslag van 
buiten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Subsidiemogelijkheden: 

Er is een subsidie te verkrijgen van 30 euro per m2 wanneer er een minimale 
isolatiewaarde wordt gerealiseerd van 3.5m2k/w en 13m2 per appartement 
wordt uitgevoerd. (Energiebesparing Eigen Huis) 

De verwachte investeringskosten bedragen: € 100-150,- per m2 

Terugverdientijd:  20-35  jaar 

Gasreductie [%]: 

 

 

 

 

 

 

5-15% 
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D) VLOERISOLATIE BERGINGEN EN GARAGES D.M.V. B.V. POLYURETHAAN 8,5CM RD 3,54M2 K/W  

De huidige beganegrondvloer is geïsoleerd. Het is aan te bevelen bij renovatie 
nieuwe of meer isolatie aan te brengen tegen het plafond van de bergingen en 
gangen. Het isoleren van de begane grondvloer levert een hoger comfort op, 
omdat de bovenzijde van de vloer hierdoor minder koud wordt.  
 
Voordelen:  

- Het comfort van de woonomgeving gaat omhoog.  

- De randen van de vloer worden minder koud. Hierdoor neemt de kans op 

schimmel af.  

Door het toepassen van vloerisolatie zal er in der bergingen gewerkt moeten 
worden waardoor deze wellicht tijdelijk leeggeruimd moeten worden en anders 
ingericht moeten worden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidiemogelijkheden: 

Er is een subsidie te verkrijgen van 5 euro per m2 wanneer er een minimale 
isolatiewaarde wordt gerealiseerd van 3.5m2k/w en de gehele vloer wordt 
geïsoleerd. 

De verwachte investeringskosten bedragen: € 40,- 60,- per m2 

Terugverdientijd:  15-20 jaar 

Gasreductie [%]: 2-5% 
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E) AANBRENGEN DAKISOLATIE BIJ VERVANGING DAK B.V. KINGSPAN PURPLAAT 150MM 

Het dak is voorzien van  isolatie. Het is aan te bevelen bij de volgende vervanging 
dit minimaal te verdubbelen of een betere isolatie toe te passen. Aangezien de 
dakopstand voldoende is lijkt me dit geen. Wellicht kunnen er tevens 
noodoverstoren of spuwers geplaatst worden om vervuiling van de gevel te 
voorkomen. 
 
Voordelen: 

- Het comfort van het appartement gaat omhoog omdat het dak aan de 

binnenzijde minder koud wordt en omdat er minder warmte verloren gaat door 

kieren en naden.  

- ‘Warmtelekken’ zoals dak doorvoeren en schoorstenen worden ingepakt en 

geïsoleerd. Hierdoor daalt de kans op condensatie of neemt zelfs af tot nul.  

- De geluidwering kan beter worden, met name bij een hellend dak. Door het 

dichten van de kieren en naden komt er minder geluid naar binnen.  

 Aandachtspunt:  

Door het aanbrengen van extra isolatie moeten wellicht de dakranden worden 
verhoogd. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidiemogelijkheden: 

Er is een subsidie te verkrijgen van 20 euro per m2 wanneer er een minimale 
isolatiewaarde wordt gerealiseerd van 3.5m2k/w en de gehele dak wordt 
geïsoleerd. 

De verwachte investeringskosten bedragen: €50,- 125,- per m2 

Terugverdientijd:  5-10  jaar 

Gasreductie [%]: 1-5% 
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F) BEGLAZING VERVANGEN VOOR HR++ GLAS  

Het glas vervangen voor HR++ glas is waarschijnlijk mogelijk in het bestaande 
kozijn. Hoogrendementsglas bestaat uit twee glasplaten met daartussen een 
ruimte (de spouw). In de spouw zit droge lucht (bij HR en HR+ glas) of een 
edelgas, meestal argon (bij HR++-glas en triple glas). De lucht c.q. de edelgassen in 
de spouw isoleren; edelgassen isoleren beter dan droge lucht. 
Het is echter alleen maar zinvol op de plekken waar nog dubbel glas in zit. Op de 
overige plekken wordt de vervanging niet meer terugverdiend 
 
Aandachtspunten: 
- Controleer of er nog genoeg ventilatie is. Is in iedere ruimte een 

ventilatievoorziening, klepraam of afzuiging aanwezig? De kieren en naden 
worden namelijk dicht gemaakt.  

- Controleer de staat en dikte van de kozijnen. Dit bepaalt of HR++glas in het 
bestaande kozijn past. In overleg met de glaszetter kan worden bepaald hoe het 
glas het beste kan worden aangebracht en wat de gevolgen zijn voor het uiterlijk 
van het complex. 
 

Het is mogelijk dat er bij heldere nachten condens aan de buitenzijde op het glas 
ontstaat. Deze verdampt echter wanneer de zon gaat schijnen of wanneer de 
ruimte weer wordt verwarmd. 

 

 

 
 

 

 

 
Triple glas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidiemogelijkheden: 

Er is een subsidie te verkrijgen van 35 euro per m2 wanneer er een minimale U-
waarde wordt gerealiseerd van 1.2m2k/w en minimaal 8m2 per appartement 
wordt vervangen. Wanneer de kozijnen ook vervangen worden is er een 
mogelijkheid te kiezen voor triple glas waardoor en een subsidie is te krijgen van 
90, - euro per m2. 

De verwachte investeringskosten bedragen: € 120-175,- per m2) 

Terugverdientijd:  25-50  jaar 

Gasreductie [%]: 10-25% 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj37O7nlLXTAhXPfFAKHdIVAVkQjRwIBw&url=https://www.nissinkglass.com/overige-glassoorten/isolatieglas&psig=AFQjCNHAUK2qli-7y5doYGEuqx07FKetSg&ust=1492850816620459
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj3w_L6lLXTAhUNKlAKHdHCCCwQjRwIBw&url=http://www.saerenscamiel.be/ramen-deuren/aluminium/&psig=AFQjCNHAUK2qli-7y5doYGEuqx07FKetSg&ust=1492850816620459
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G) VENTILATIE  NATUURLIJKE TOEVOER/ MECHANISCHE AFVOER C02 GESTUURDE 

Vroeger ging luchtverversing in huis vanzelf, via naden en kieren. In moderne, 

kierdichte huizen gebeurt dat niet en is andere ventilatie nodig. Vervuilde lucht in 

het appartement versterkt allergieën, schimmelvorming luchtwegproblemen en 

irritatie van slijmvliezen, zeker bij ouderen en mensen die al ziek zijn. Met 

sensoren die CO2 en/of vocht meten, kan de balansventilatie vraag gestuurd 

worden gemaakt. Daarmee stemt u de ventilatie af op de behoefte en wordt het 

systeem nog zuiniger.  

 

Voordelen:  

- Een hogere luchtkwaliteit in uw appartement 

- Afvoer van overtollig vocht, wat de kans op schimmels en huisstofmijt beperkt  
- Ventilatie in de zomermaanden ’s nachts draagt bij aan koeling van de woning  
- Door de regeling op luchtkwaliteit wordt alleen lucht ververst als dat nodig is.  
  
Aandachtspunten:  
Het goed inregelen van het systeem om tochtklachten te voorkomen. 

 

Subsidiemogelijkheden: 

Er is een subsidie te verkrijgen van 800 euro per appartement wanneer men een 
dergelijke installatie voor de eerste maal uitvoert. 

De verwachte investeringskosten bedragen: € 1950, - per appartement) 

Terugverdientijd:  5-10  jaar 

Gasreductie [%]: 2-7% 
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H) WARMTEPOMP, LUCHT MET BIJSTOOK VANAF EEN NIEUWE HR107 KETEL  (BEWONER) 

Er zijn drie typen Hoog Rendements (HR)-verwarmingketels: type 100, type 104 

en type 107. Deze laatste is het energiezuinigst. Een HR 100-, HR 104- of HR 107-

ketel kunt u herkennen aan de sticker op het toestel. Het is aan te bevelen bij 

vervanging te kiezen voor  een HR 107 ketel. 

 

 

Subsidiemogelijkheden: 

Geen 

De verwachte investeringskosten bedragen: € 1.750, - per appartement 

Terugverdientijd: 15-10  jaar 

Gasreductie [%]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-20% 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinqbzNlbXTAhWLalAKHUM4BSQQjRwIBw&url=https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/nieuwe-cv-ketel-of-combiketel-kopen/&psig=AFQjCNF32PqUzSXVShB2GNJKOfpAKH_V8Q&ust=1492851028119911
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I) WARMTEPOMP, LUCHT MET BIJSTOOK VANAF EEN NIEUWE HR107 KETEL ( BEWONER) 

Een verwarmingsinstallatie die gebruik maakt van warmte uit de omgeving. De 

warmtepomp brengt deze warmte, met toevoeging van slechts een geringe 

hoeveelheid elektriciteit, op een bruikbaar temperatuurniveau voor ruimte- en 

tapwaterverwarming. Over het algemeen is de werking vergelijkbaar met een 

koelkast. Aan de producten die in de koelkast staan wordt warmte onttrokken, 

zodat ze worden gekoeld. De onttrokken warmte wordt, met behulp van een 

koudemiddel, aan de achterkant van de koelkast afgegeven aan de 

omgevingslucht. Bij een warmtepomp werkt dit precies andersom: er wordt 

warmte aan de buitenlucht onttrokken, die via vloerverwarming en/of 

convectoren de appartementen verwarmt. 

 

Voordelen  

- Het is een hele efficiënte manier om warmte op te wekken.  

- In combinatie met een systeem voor laagtemperatuurverwarming neemt het 

comfort  aanzienlijk toe.  

  

Aandachtspunten  

- Een warmtepomp heeft altijd een warmtebron nodig in de vorm van 

buitenlucht, de bodem of een watervoerende laag in de bodem (aquifer). In 

geval van lucht zullen er op het dak units geplaatst moeten worden. 

- Een warmtepomp moet altijd worden gecombineerd met een systeem voor 

lagetemperatuurverwarming dat moet worden aangelegd conform de ISSO 50.  

- Een warmtepomp moet trillingsvrij worden opgesteld en het liefst in een 

afgesloten ruimte, om geluidsoverlast te voorkomen. 

 

Een systeem voor laagtemperatuurverwarming (LTV of LTS) bestaat uit 

vloerverwarming, wandverwarming en/of vergrote radiatoren en een Cv-ketel die 

water levert op een relatief lage aanvoertemperatuur (maximaal 55°C of lager).  

Om te komen tot een goed alternatief is maatwerk nodig en zal men de exacte 
energievraag moeten weten en hiervoor zullen gespecialiseerde bureaus om 
advies gevraagd moeten worden. 

 

 

Subsidiemogelijkheden: 

Diverse subsidies 

De verwachte investeringskosten bedragen: € 250.000, - 

Terugverdientijd: 10-15  jaar 

Gasreductie [%]: 

 

 

60-90% 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEvLX3lbXTAhUQYVAKHeHwAigQjRwIBw&url=http://www.frijduurzaam.nl/warmtepomp/co2-luchtwater-warmtepomp-huisverwarming/&psig=AFQjCNHQN0om0cvE0-_29BLryW-R2qTYfg&ust=1492851102437352
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J) ZONNEPANELEN  

Het dak is zuidoost/ noordwest georiënteerd en er kunnen na verwachting ruim 

voldoende zonnepanelen geplaatst worden op het dak van het complex om het VvE 

verbruik te kunnen dekken. Het aantal panelen kan eenvoudig berekend worden 

,jaarverbruik x 1,1 /270(Wp zonnepaneel). Naast zonnepanelen voor het algemeen 

verbruik zal er nog ruimte over blijven voor de bewoners maar naar verwachting 

niet voldoende om iedereen te voorzien van zonnepanelen. Wanneer er bewoners 

zonnepanelen willen plaatsen zal er gebruik gemaakt kunnen worden van de 

postcoderoosregeling, een zonnestroomverdeler of er zullen individuele 

aansluitingen gerealiseerd moeten worden. Aangezien het dak van de VvE is zal de 

ALV toestemming moeten geven om het dak privé te gebruiken en zal er in de 

overeenkomt opgenomen moeten worden dat de installatie tijdelijk, persoonlijk en 

het dak voor herstel vatbaar is. 

Dakbelasting 

Bij plaatsing van een PV-systeem op een bestaand gebouw dient er altijd naar de 

dakbelasting te worden gekeken. Door het installeren van een zonnestroom 

installatie op een dak, wordt er immers extra gewicht op het dak gebracht. Een 

bouwwerk is ontworpen om zijn eigen gewicht te dragen vermeerderd met een 

belastingsopslag voor natuurverschijnselen als wind en water en sneeuw. In de 

meeste gevallen zal het dak geen probleem zijn omdat een systeem 2/3e van de 

ingebouwde veiligheidsmarge voor zijn rekening neemt. Wij raden uw echter aan 

om na een tekening van de installateur een constructeur hier altijd naar te laten 

kijken. 

 Vervangen Dakbedekking 

Door het plaatsen van een zonnestroom systeem kan de isolatie en dakbedekking 

op pannen alleen vervagen worden als het zonnestroomsysteem wordt 

gedemonteerd en verplaatst of zelfs wordt verwijderd. Om dat te voorkomen kan 

het voordeliger zijn eerst uw dakbedekking of dakpannen te laten vervangen. In uw 

MJOP staat wanneer de vervangen van de dakbedekking gepland staat. Wij raden u 

hier goed naar te kijken en eventueel de dakbedekking te vervangen of indien een 

hellend te laten impregneren. 

Bouwkundige voorzieningen op het dak 

In de splitsingsakte van de VvE staat welke ‘bestemming’ het dak heeft. Meestal 

betreft het de functie het gebouw te beschermen tegen het klimaat, soms ook een 

constructieve functie, en als opstelplaats van gemeenschappelijke voorzieningen, 

zoals installaties voor lift en glazenwassen. Bij het ontwerpen van een zonnestroom 

installatie moet er rekening worden gehouden om daarop te lopen en te werken 

ten behoeve van onderhoud en verbeteringen van de componenten. 

 

 

Subsidiemogelijkheden: 

Geen 

De verwachte investeringskosten bedragen: € 0,90-1,20 per Wp 

Terugverdientijd:  7-12  jaar 
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Eenvoudige maatregelen voor de bewoners 

I. NAAD- EN KIERDICHTING (GAS BESPAREN) 

appartementen zijn niet luchtdicht. Dit is niet erg want dit zorgt onbewust ook voor ventilatie. Ventilatie zorgt er op 

zijn beurt ook weer voor een gezond binnenklimaat. Echter kunnen zich op sommige plekken in het appartement ook 

naden en kieren bevinden die ten koste gaan van het comfort. Daarnaast zorgen deze naden en kieren ook dat veel 

energie onnodig verloren gaat. Naden en kieren kunnen zich op zeer veel plekken in uw appartement bevinden. Met 

name rondom kozijnen, ramen, deuren en draaiende delen zijn zeer veel naden en kieren aanwezig. Ook 

aansluitingen bij schuine delen van het dak zijn aandachtpunten waar goed gekeken dient te worden naar naden en 

kieren. 

Kozijnaansluitingen 

De aansluiting tussen het kozijn en de gevel zorgt bij veel oude complexen voor kieren. Dit ondanks het feit dat veel 

kieren al worden afgedicht met een houten lat. Door de kieren naast het kozijn komt de lucht alsnog het 

appartement binnen, deze lucht van buiten zorgt dat de binnenlucht in beweging komt. Dit kan voor een 

onaangenaam comfort zorgen. U kunt de kieren bij de kozijnaansluitingen vermijden met een elastische kit uit een 

spuitpistool. U dient hiervoor eerst de kier schoon te maken, vervolgens kunt u met de elastische kit de kieren vullen. 

Ramen en buitendeuren 

Het voorkomen van naden en kieren bij de ramen kunt u op twee simpele manieren doen. De eerste methode is met 

kleefband (tochtband). De tweede methode is met tochtstrips. Tochtbanden en tochtstrips worden op de vaste 

delen van het kozijn bevestigd, daar waar het raam tegen het kozijn komt. Er zijn momenteel veel soorten 

tochtbanden en tochtstrips op de markt in allerlei soorten materialen. Enkele voorbeelden zijn: 

- Zelfklevende tochtband van schuim; 

- Zelfklevende tochtstrips van EPDM (rubber) in verschillende vormen; 

- (flexibele) tochtstrips van siliconen; 

Het vermijden van kieren onder de deur kunt u heel makkelijk doen met een vaste dorpelstrip. Deze is makkelijk te 

bevestigen. Voor de dorpelstrip zijn speciale profielen ontwikkeld. De meest eenvoudige dorpelstrip is de dorpelstrip 

van kunststof of aluminium profiel. Deze hebben een rubberflap of nylon borstel. 

Aandachtpunten: 

- Naden en kieren tussen 'warme' ruimtes is niet erg, dit is alleen maar goed voor de juiste luchtcirculatie. 

- Maak van tevoren de kozijnen, ramen en deuren goed schoon; Controleer tijdens het plaatsen van de tochtband of 

tochtstrip of de ramen en/of deuren nog goed sluiten. 

Als u achteraf besluit of uw kozijnen te schilderen is het raadzaam om de tochtband of tochtstrip af te tapen. 

De verf zorgt er namelijk voor dat de tochtband of tochtstrip stug wordt. 

II. LEIDING ISOLATIE (GAS BESPAREN) 

Door veel leidingen in uw appartement gaat warmwater. Deze warmte dient afgegeven te worden aan verschillende 

ruimtes. Veel van deze warmte gaat in het transport al verloren. Dit komt omdat de leidingen niet geïsoleerd zijn. U 

kunt heel gemakkelijk de warmte tegenhouden door u leidingen te isoleren. Door leidingen aan de buitenkant van 

isolatie te voorzien zorgt u ervoor dat de warmte alleen naar de ruimtes toe gaat die u graag wilt verwarmen. Op deze 

manier voorkomt u onnodig warmteverlies.  
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Aandachtpunten: 

Leidingisolatie is er in verschillende diameters. Schaf dus leidingisolatie aan die past bij de juiste dikte van uw 

leidingwerk. 

III. POMPSCHAKELAAR VLOERVERWARMING (GAS BESPAREN) 

Een groot gedeelte van de dag hoeft vloerverwarming niet te verwarmen. Ondanks dat vloerverwarming niet de gehele 

dag hoeft te verwarmen draait de pomp van de vloerverwarming wel de hele dag. Een simpele maatregel om er voor te 

zorgen dat de pomp alleen draait op de juiste momenten is met een pompschakelaar. U kunt deze kleine ingreep al 

binnen één jaar terugverdienen! 

  

De werking van de pompschakelaar voor vloerverwarming is heel simpel, Zodra u de vloerverwarming aan zet begint de 

ketel te stoken en wordt de aanvoerleiding warm. Het klemmetje van de pompschakelaar voelt de temperatuurstijging. 

De pompschakelaar schakelt de pomp nu in. 

 

Aandachtpunten: 

- Deze ingreep is alleen van toepassing indien u in het bezit bent van vloerverwarming. 

- Op zomerse dagen kan het soms voorkomen dat de pomp langdurig stil staat. Het gevolg hiervan kan zijn dat er 

kalkaanslag kan gaan optreden. Er zijn daarom pompschakelaar die elke 24 uur minimaal 1x minuut geactiveerd 

worden om kalkaanslag tegen te gaan. Het is daarom verstandig om een pompschakelaar te kopen die deze functie 

beheerst.  

IV. RADIATORFOLIE (GAS BESPAREN) 

Bij vrijwel alle radiatoren gaat een groot gedeelte van de afgegeven warmte (straling, geleiding en stroming) verloren 

via de buitenmuren. Om ervoor te zorgen dat de warmte die van de radiatoren afkomt niet zo snel verloren gaat 

kunt u gebruik maken van radiatorfolie. De werking van radiatorfolie is gebaseerd op het reflecteren van 

warmtestraling die van de radiator afkomstig is. Radiatorfolie is een kleine ingreep die u doorgaans binnen een korte 

periode al kunt terugverdienen. Daarnaast is het ook makkelijk aan te brengen.  

  

U kunt radiatorfolie zowel tegen de gevel als tegen de radiator bevestigen. Bij het zoeken van de juiste radiatorfolie 

kunt u op de verpakking zien waar het bevestigd moet worden. Wij adviseren om voor een radiatorfolie te kiezen die 

aan de radiator wordt bevestigd. Reden hiervoor is het feit dat deze folie geen rommelige blik geeft. Daarnaast laat 

het ook minder snel los. 

 

Aandachtpunten: 

- Kijk van tevoren goed of u aan de achterkant van uw radiator wel radiatorfolie kunt bevestigen. Er dienen 

bijvoorbeeld geen bevestigingsonderdelen in het midden van de radiator aanwezig te zijn. 

- Als u er voor kiest om de radiatorfolie op de radiator te bevestigen en u maakt geen gebruikt van een magneetstrip 

is het sterk aan te raden om een (dubbelzijdige)tape te nemen die goed bestendig is tegen hoge temperaturen. 

Voorbeelden van dit soort tape is de "tissuetape". 

De punten waarop u de folie vast plakt dienen goed schoon te zijn (stof en vetvrij). 

V. LED VERLICHTING (ELEKTRICITEIT BESPAREN) 

Een energiezuinige vorm van het verlichten van bijvoorbeeld uw woonkamer of uw slaapkamer is het toepassen van 

ledverlichting. De afkorting led staat voor "Light Emitting Diode". Dit betekent in het Nederlands Licht emitterende 
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Diode.  Ledlampen hebben een zeer lange levensduur en ook het energieverbruik is een stuk lager dan een gloeilamp of 

een halogeenlamp. De mogelijkheden met betrekking tot ledverlichting zijn de laatste jaren steeds groter geworden. 

Daarnaast zijn er ook grote verschillen in kwaliteit.  

Aandachtpunten: 

Er zijn een aantal belangrijke punten waar u op moet letten bij het aanschaffen van ledverlichting. Dit gaat om de 

volgende onderdelen: 

- Lichtsterkte; 

- Lichtkleur; 

- Dimbaarheid. 

Lichtsterkte 

Het is belangrijk dat u bij de keuze van de juiste ledlamp goed let op de lichtsterkte van de lamp. De lichtsterkte wordt 

aangegeven in lumen (lm). Hoe hoger het aantal lumen, des te meer licht geeft de ledlamp. Om de energiezuinigheid 

van de lamp te meten is het belangrijk om te kijken hoeveel lumen een ledlamp geeft bij 1 watt. Hoe hoger het aantal 

lumen per watt, des te energiezuiniger is de lamp.  

LIchtkleur 

De lichtkleur van de ledlamp wordt aangeven met de aanduiding Kelvin (K). Hoe hoger het aantal Kelvin, des witter 

wordt het licht. Tussen de 3.000 en 4.000 kelvin heeft u te maken met koel licht (wit licht). Waarbij 4.000 het hoogst 

(koelst) is. Tussen de 2.000 en 3.000 kelvin heeft u te maken met warm (geel) licht. Hoe lager het aantal kelvin, hoe 

warmer (geler) het licht. Een gloeilamp heeft doorgaans een lichtkleur van circa 2.700 kelvin.  

Dimbaarheid 

Niet alle ledlampen die te koop staan zijn ook direct dimbaar. U dient van tevoren goed op de verpakking te kijken of de 

door u gekozen ledlamp dimbaar is of niet.  

VI. STANDBY KILLERS (ELEKTRICITEIT BESPAREN) 

De standby-killer is een simpel maar zeer effectieve ingreep om het sluipverbruik bij de televisie (of eventueel ander 

apparaat) te voorkomen. De standby killer zorgt er voor dat het apparaat helemaal wordt uigeschakeld op het moment 

dat het op standby staat. 

  

Op het moment dat de standby killer het apparaat heeft uitgeschakeld en u besluit om (bijvoorbeeld) de televisie weer 

aan te zetten, vangt eerst de standby-killer het signaal van de afstandsbeniening op, en zet vervolgens de televisie op 

standby. Door vervolgens nog een keer op de afstandsbeniening te drukken, gaat de telelvise aan. Een simpele maar 

zeer doeltreffende ingreep.  

  

De standby-killer wordt 'gewoon' op een stopcontact aangesloten en heeft zelf ook stopcontact waar de stekker van 

bijvoorbeeld de televisie op is aangesloten. de standby-killer is voornamelijk erg handig bij oude televisies. Moderne 

televisies (vanaf circa 2010) hebben erg weinig sluipverbruik. 

VII. ZUINIGE APPARATEN (ELEKTRICITEIT BESPAREN) 

Tegenwoordig wordt bij het verkopen van apparatuur steeds meer de nadruk gelegd op het energieverbruik. Met een 

energiezuinig apparaat helpt u niet alleen aan een beter milieu, het bespaart u vaak ook geld, dit heeft op de lange 

termijn weer vele voordelen voor uw portemonnee. 
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Een voorbeeld: 

U heeft de keuze uit twee wasmachines (wasmachine A & wasmachine B). Beide wasmachines geven de zelfde 

kwaliteit.  

Wasmachine A kost € 500,00 en heeft een energie verbruik van € 58,00 per jaar 

Wasmachine B kost € 580,00 en heeft een energieverbruik van € 22,00 per jaar 

Het verschil in verbruik tussen wasmachine A & wasmachine B is in dit geval €36,00 per jaar. Op basis van deze 

gegevens kost wasmachine A binnen 3 jaar al meer dan wasmachine B. Aan de hand van bovenstaand voorbeeld willen 

we aantonen dat u bij het aanschaffen niet altijd direct moet kijken naar het goedkoopste. Over meerdere jaren gezien 

is in dit geval het energiezuinige apparatuur goedkoper.  

  

Sinds enkele jaren wordt het steeds makkelijker gemaakt om een keuze te maken uit de juiste energiezuinige 

apparaten. Bij vrijwel alle apparaten wordt namelijk een energielabel gegeven. Met dit label kunt u precies zien hoe 

energiezuinig een apparaat is. De labels gaan van A t/m G waarbij A het zuinigst is en G en minst zuinigst.  

VIII. WATERBESPARENDE DOUCHEKOP (WATER BESPAREN) 

Eén van de bekendste en meest populaire kleine ingrepen op het gebied van energiebesparing is de waterbesparende 

douchekop (ook wel spaardouche genoemd). Een waterbesparende douchekop kun je makkelijk zelf plaatsen. Het vergt 

een kleine investering en levert in verhouding een grote besparing op in het water en gas verbruik. Toch zijn er nog veel 

huishoudens die er nog geen één hebben. Veel mensen denken namelijk dat een waterbesparende douchekop ten 

koste gaat van het douchecomfort. Dit is echter een fabeltje, comfortabel douchen en toch besparen op water en 

energie gaat namelijk prima samen. 

 

Een waterbesparende douchekop is niet heel veel anders dan een standaard douchekop. Het grote verschil zit in het 

feit dat de watersparende douchekop de waterdoorstroming verkleint en lucht toevoegt aan het water. Hierdoor gaat 

er per minuut minder warm water verloren. Aan de hand van de volumestroomklasse van een douchekop kun je zien 

wat hij verbruikt. 

 

Aandachtpunten: 

- Een waterbesparende douchekop kan problemen leveren bij combiketels of badgeisers met een te hoge 

“tapdrempel”. De tapdrempel is de minimaal benodigde volumestroom om het warmtapwatertoestel in werking te 

krijgen of in juist in werking te houden. Als de volumestroom naar een douchekop beneden de tapdrempel ligt, werkt 

het toestel niet waardoor u onder een koude douche staat. Het is daarom verstandig om in bestaande situaties een 

doorstroombegrenzer te installeren of een douchekop die een volumestroom doorlaat die groter is dan de 

tapdrempel van het warmtapwatertoestel.  

- Houdt behalve de tapdrempel ook rekening met variërende watertemperaturen veroorzaakt door 

drukschommelingen. Dit kan zich voordoen bij vervanging door een waterbesparend type. De variërende 

temperaturen worden veroorzaakt door verdringing van koud en warm water in de douchekop onder invloed van 

drukverschillen. 
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6. HOE KRIJG IK MIJN VVE MEE? 

Als eigenaar van een appartement, of als bestuurslid van een 
VvE heb je andere eigenaars nodig om een besluit te kunnen 
nemen in de Vergadering van Eigenaars (ALV). Dat is nu 
eenmaal zo binnen het appartementsrecht. 
Maar hoe krijg je de handen op elkaar voor het nemen van 
energiebesparende maatregelen aan de schil. De vloer, het 
dak, de gevel en de beglazing (met of zonder) kozijnen zijn 
meestal gemeenschappelijk en dus een VvE-aangelegenheid. 
 
Van idee naar besluit! 
Het begint met een idee. Het idee moet aan de ene kant vorm 
gegeven in techniek en geld (Inhoud) en aan de andere kant 
moet het idee landen bij de overige leden van de VvE (relatie). 
Dit proces is vorm gegeven in een plaatje en gaat van 
algemeen naar bijzonder.  
 
Inhoud 
Alvorens het tot besluitvorming kan komen dient er aan de 
zijde van de “inhoud” een oriëntatie plaats te vinden op de technische en financiële mogelijkheden. Ook de juridische 
aspecten moeten in kaart gebracht worden; je moet immers weten hoeveel stemmen je nodig hebt en hoe je dit proces 
moet organiseren.  
Na deze oriëntatiefase start de fase waarin het concrete plan van aanpak gemaakt wordt. Hier worden techniek, 
financiën en de juridische aspecten concreet uitgewerkt, zodat ze voorgelegd kunnen worden aan de overige leden van 
de VvE. Het is goed om je te realiseren dat het hier nog niet gaat om een concrete leverancier of aanbieder. Om de 
gesprekken zo zuiver mogelijk te maken is het van belang om de informatie te presenteren los van leveranciers. 
Concentreer je op de feiten waar het om gaat: de technische aspecten, de financiën: wat kost het, wat brengt het op, 
wat is het rendement en hoe kan de ingreep gefinancierd worden. 
 
Relatie 
Aan de relatie-kant van het proces is het van belang dat anderen enthousiast worden van het idee. Dat kan alleen als 
het idee gedeeld wordt. Dat betekent koffie drinken met de buren. Het bestuur en commissies betrekken bij het idee. 
Zorg dat je goede argumenten voor hebt en dat je nagedacht hebt over de argumenten tegen. Knelpunten in deze fase 
zijn geïnventariseerd in het rapport: Wegnemen van belemmeringen bij het verduurzamen van VvE’s: uitwerking SER-
Energieakkoord (hyperlink naar het rapport). We gaan in het vervolg nog op bepaalde knelpunten (hyperlink naar de 
pagina waar we de knelpunten behandelen) in. Overtuigen hoort duidelijk bij deze fase. Belangrijk is ook om 
medebewoners op de hoogte te houden. Dat is ook meteen de volgende fase: “op de hoogte houden”.  
 
Denk na over een nieuwsbrief, mededelingen op het prikbord. Organiseer bijeenkomsten om mensen bij te praten. 
Deze bijeenkomsten bieden meteen de mogelijkheid om vast te stellen of de bewoners nog voldoende achter het idee 
staan. 

Werk gericht naar besluitvorming toe. 

Het advies is ook om besluitvorming getrapt plaats te laten vinden. Daarmee wordt bedoeld dat onderdelen van het 
besluit tot het nemen van energiebesparende maatregelen en de financiering ervan alsmede de keuze voor offerte van 
leveranciers apart behandeld kunnen worden. Op die manier loop je niet het risico dat alles in één vergadering gepropt 
wordt met het risico dat de zaak afketst op onderdelen waarvan iedereen dacht dat ze geen probleem zouden vormen. 
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Besluitvorming 
 Uiteindelijk is het hele proces van idee naar besluit ingezet om tijdens de ledenvergadering de handen op elkaar te 
krijgen, met de juiste meerderheid (en quorum) om het juiste besluit te kunnen nemen. 

Ook hier is een goede voorbereiding weer van essentieel belang. 

Daarom moet er een goede agenda zijn, die tijdig wordt verspreid. In deze agenda moet duidelijk vermeld staan 
waarover een besluit gevraagd wordt, zeker als er naast het besluit over de te nemen maatregelen ook over een 
financiering beslist moet worden. In dat laatste geval moet bijvoorbeeld expliciet aangegeven worden wat deze 
financiering betekent voor de periodieke bijdragen de komende jaren. Zorg ervoor dat de slagboom open staat (gaat) 
en de energiebesparende maatregelen uitgevoerd kunnen worden. 
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7. CONCLUSIE & AANBEVELING 

In hoofdstuk 5 worden de verschillende energiebesparingsmaatregelen kort beschreven. Advieskosten, 
bouwbegeleiding, vergunningen ed. zijn niet opgenomen in de prijs per m2. Tenslotte zijn we er vanuit gegaan dat de 
duurzame maatregelen zoveel mogelijk gecombineerd worden uitgevoerd met de normaal geplande maatregelen.  
 
Aangezien het appartementencomplex al redelijk tot goed geïsoleerd is, er geen groot onderhoud gepland is zijn de 
mogelijke verduurzamingmaatregelen erg kostbaar en verdienen zich niet binnen 10 jaar terug. Het is echter aan te 
bevelen het extra isoleren van de schil en beglazing op te nemen in het MJOP bij grootonderhoud of vervanging van de 
diverse onderdelen. Denk aan het onder andere het opnieuw isoleren en het stukwerk van de maisonnette woningen. 
Daarnaast zal het vervangen van de kozijnen beglazing ook opgenomen moeten worden, normaliter vind dit na 48-60 
jaar plaats. Tot slot is het plaatsen van zonnepanelen een goede optie. Er zal echter rekening gehouden moten worden 
met het plaatsen van warmtepompen wanneer het gas uit de gebouwde omgeving gaat. Het is daarom verstandig 
voorlopig alleen zonnepanelen te plaatsen voor het energieverbruik van de algemene ruimten van de VvE. Indien het 
jaarverbruik bekend is en er duidelijkheid is over de energiebelastingteruggave kunnen we eventueel deze rapportage 
aanvullen met een calculatie voor een zonnestroominstallatie. 
 
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn aan de hand van deze rapportage horen wij dat graag. 
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BIJLAGE A Subsidiemogelijkheden energiebesparing 
Nederland heeft internationale afspraken gemaakt over het terugdringen van de CO2 uitstoot. Met name in de bestaande 

woningvoorraad kan er op dit gebied nog veel verbeterd worden. Om woningeigenaren te stimuleren om het energieverbruik van de 

woning te beperken zijn er recent een aantal nieuwe subsidie en financieringsmogelijkheden in het leven geroepen. Daarnaast zijn er 

innovaties op het gebied van isolatiematerialen en moderne (verwarming) installaties. In dit hoofdstuk geven wij een korte 

samenvatting van de verschillende subsidieregelingen 

 

Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor de VvE. Via de website http://www.energiesubsidiewijzer.nl/ kunt u bekijken wel 

mogelijkheden er in uw plaats zijn. 

 

Energiebesparing eigen huis  

De subsidieregeling energiebesparende maatregelen is van kracht sinds 15 september 2016. Deze regeling richt zich specifiek op 

eigenaar bewoners en op verenigingen van eigenaren. Als vereniging ontvangt u subsidie als u 2 of meer energiebesparende 

maatregelen uitvoert. Afhankelijk van uw woningtype zitten aan deze energiebesparende maatregelen een aantal minimale eisen. 

U kunt kiezen uit: 

Energiebesparende maatregel 

 

Minimale kwaliteit 

Rd in m2K/W U in W/m2K 

Minimale oppervlakte* in m2 

Etagewoning 

Subsidie per m2 

 

  
Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 13 €5 

Gevelisolatie (binnen of buiten) Rd≥ 3,5 13 €30 

Dakisolatie Rd≥ 3,5 Gehele oppervlakte €20 

Vloerisolatie Rd≥ 3,5 Gehele oppervlakte €5 

Bodemisolatie Rd≥ 3,5 Gehele oppervlakte €4 

Vloer en bodem Rd≥ 3,5 Gehele oppervlakte €4 

HR++ Glas U≤ 1,2 8 €35 

Triple Glas U ≤ 0,8 8 €45 

* Vermenigvuldigd met het aantal etagewoningen (appartementen) in het gebouw. Voor dak-, vloer- en/of bodemisolatie geldt de 

gehele oppervlakte. 

 

Neemt u als vereniging 2 of meer energiebesparende maatregelen? U kunt dan ook subsidie ontvangen als u 1 of meer aanvullende 

energiebesparende maatregelen uitvoert. U kunt kiezen uit: 

 

Subsidie voor isolerende deuren 

Betreft het vervangen van een deur in de gevel door een isolerende deur. 

Aanvullende maatregel Maximale U-waarde Subsidiebedrag 

Isolerende deur Maximale U-waarde van 2,0 €120 per m2 

  

Subsidie voor isolerend kozijn bij triple glas 

Plaatst u voor het eerst Triple glas? Een isolerend kozijn komt dan als aanvullende maatregel in aanmerking.  

Aanvullende maatregel Maximale U-waarde Subsidiebedrag 

Isolerend kozijn Kozijn met maximale U-waarde van 1,5 €45 per m2 glas 

http://www.energiesubsidiewijzer.nl/
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Subsidie voor energiezuinig ventilatiesysteem 

Legt u voor het eerst een ventilatiesysteem aan? Als aanvullende maatregel komen 3 energiezuinige ventilatiesystemen in 

aanmerking voor subsidie: 

Aanvullende maatregel rendement Subsidiebedrag 

1 CO2-gestuurd ventilatiesysteem n.v.t. €800 

2 Centraal gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning (wtw) ≥ 90% €800 

3 Decentraal gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning (wtw) ≥ 90% €800 

 

Subsidie voor douche warmterugwinning 

Wilt u warmte terug winnen uit uw douchewater? U ontvangt subsidie als u 1 of meerdere douche- of douchebak-

warmteterugwinningssystemen (wtw) of een bestaand douchesysteem aanpast met een wtw-systeem. U ontvangt subsidie als u 

deze voor de eerste keer plaatst. 

Aanvullende maatregel rendement Subsidiebedrag 

Eerste keer aanleggen van een douche-warmteterugwinningssysteem ≥ 50% €140 

Eerste keer aanleggen van een douchebak-warmteterugwinningsysteem ≥ 50% €390 

 

Subsidie voor waterzijdig inregelen verwarmingssysteem 

Als uw verwarmingssysteem niet optimaal is afgesteld op uw woonsituatie zorgt dit voor minder rendement. Door het waterzijdig 

inregelen zorgt de monteur ervoor dat het warme water op een goede manier over uw verwarmingssysteem wordt verdeeld. 

Aanvullende maatregel Subsidiebedrag 

Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem €60 per woning 

 

Zeer energiezuinig pakket  

U neemt de volgende maatregelen: isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren, een systeem voor CO2-gestuurde 

ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning. Nadat alle maatregelen zijn uitgevoerd, moet u - dmv een kierdichtheidstest 

- laten controleren of uw huis inderdaad voldoet aan de geëiste kierdichting. De eisen zijn alsvolgt: 

Maatregel Isolatiewaarden 

Dakisolatie minimale Rc-waarde 6,5 [m2K/W] 

Gevelisolatie minimale Rc-waarde 5,0 [m2K/W] 

Vloerisolatie minimale Rc-waarde 4,0 [m2K/W] 

Triple glas maximale U-waarde 0,8 [W/m2K] 

Isolerende kozijnen maximale U-waarde 1,5 [W/m2K] 

Isolerende deuren in de gevel maximale U-waarde 1,5 [W/m2K] 

 

Ventilatie-eisen: Een CO2 gestuurd ventilatiesysteem of een balansventilatie met warmteterugwinning. 

Kierdichtheid: Een kierdichtheid die door een luchtdichtheidstest (Qv_10) kar [l/sm2] ten hoogste 0,4 bedraagt. 

 

Voldoen de maatregelen die u wilt treffen aan de voorwaarden dan komt u in aanmerking voor extra subsidie van € 4000 per 

appartement. 
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BIJLAGE B Financiering 
De VvE Energiebespaarlening is een regeling, waarbij Verenigingen van Eigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen 

afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, hoogrendementsbeglazing en zonnepanelen. U 

vindt alle maatregelen die in aanmerking komen voor de lening op www.ikinvesteerslim.nl/vve. Kenmerken van de lening: 

 De VvE heeft tenminste 10 appartementsrechten 

 De lening heeft een omvang van minimaal € 25.000,- en maximaal € 5.000.000,- (met een max. van € 25.000,- per woning) 

 Aantrekkelijke rente 

 Looptijd van 10 of 15 jaar 

 Rente staat vast gedurende hele looptijd 

 Boetevrij aflossen mogelijk  

 

De VvE Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 

Nederlandse gemeenten (SVn) is aangewezen als uitvoeringsorganisatie en bemiddelaar van het Nationaal Energiebespaarfonds. Het 

fonds is gevuld door de Rijksoverheid, de Rabobank en de ASN Bank. Totaal is er € 300 miljoen beschikbaar. Rente en aflossing 

stromen terug in dit fonds, zodat opnieuw Energiebespaarleningen kunnen worden verstrekt. 

 

Hoofdsom Bruto maandlasten Looptijd Rente* Totale kosten lening ** 
Jaarlijks 

kostenpercentage *** 

€ 500.000, - € 3.428,92 15 jaar 2,9% € 617.205,60 2,9% 

€ 500.000, - € 4.736,27 10 jaar 2,6% € 568.352,40 2,6% 

€ 100.000, - € 685,79 15 jaar 2,9% € 123.442,20 2,9% 

€ 100.000, - € 947,26 10 jaar 2,6% € 113.671,20 2,6% 

 

* De rente is vast gedurende de gehele looptijd. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Raadpleeg de 

Belastingdienst voor meer informatie. 

** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van uw lening. 

*** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag. 

 

 

 

http://www.ikinvesteerslim.nl/vve

