
Regeerakkoord Rutte III

Wilt u meer weten? Bel EnergieAnders 085 877 1822 of 
Sam Verstraete 0630 404 744

      • Klimaatwet en energieakkoord tot 2030 • Verhoging van de belastingen op energie en afval

      • Ambitieuzer dan “Parijs”:  49% reductie broeikasgassen • In 2021 geen nieuwe gebouwen meer op aardgas

      • Alle vijf kolencentrales gaan uiterlijk in 2030 dicht • Jaarlijks 30.000 tot 50.000 woningen ombouwen naar gasvrij

Verwarmen / Gas eraf
Een woning ombouwen naar gasvrij 
betekent meestal elektrisch verwar-
men. In andere landen is verwarmen 
met elektriciteit heel normaal. U kunt 
verwarmen met een apparaat dat net 
als uw waterkoker in de keuken werkt. 
Een energiezuiniger en effi ciëntere 

manier om elektrisch te verwarmen 
is gebruik maken van een warmte-
pomp.  Met een warmtepomp kunt u 
op een zeer effi ciënte manier met een 
beetje elektrische stroom een grote 
hoeveelheid warmte produceren. En 
dat met een zeer betrouwbare tech-
niek die al bijna een eeuw bestaat en 

inmiddels zo geperfectioneerd is, dat 
iedereen die thuis kan toepassen. Nu 
met subsidie!Doordat u geen aard-
gas meer gebruikt in huis (of bedrijf) 
kunt u uw aansluiting laten afsluiten. 
De eerste besparing is dan al binnen! 
Geen vastrecht meer! De volgende 
besparing is dat je minder energie 

nodig hebt voor verwarmen. En in 
combinatie met zonnepanelen ver-
dient een warmtepomp zichzelf nog 
sneller terug!

Watervlietseweg 12a
4515 SB IJzendijke
T T  0117 - 301 397 
EE info@vanlooy.nl 
WW vanlooy.nl

Watervlietseweg 12a
4515 SB IJzendijke

+31(0)117-301 397
+31(0)117 - 302 300
vanlooy@zeelandnet.nl
vanlooy.nl

cen trale verwarm in g 
in bouwkachels

gas & water
duurzame  energie 
aircondition in g 
loodgieterswerk 
dakdekkerswerk 

Ontzorgerxpert

Storingsdienst 24 uur per dag 
bereikbaar via 0117-301397

Van Looy installateurs 
houdt u 

warm deze 
winter!
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Tijdelijk 
€ 100 tot 

€ 150 retour 

bij een NEFIT 

HR-toestel 
Geldig t/m 31 dec. 2017

Geld besparen én 
duurzaam wonen met 
de nieuwe generatie 
van Nefit.

Geldig t/m 31 dec. 2017
Geldig t/m 31 dec. 2017
Geldig t/m 31 dec. 2017
Geldig t/m 30 maart 2018

SPECIALIST IN ISOLATIE MET EPS-PARELS

ISOenergy b.v.
Hertenweg 49 | 4455 TK  Nieuwdorp

[T] 0113 724 999www.ISOenergy.nl

de beste na-isolatie
van Nederland!

AAN DE SLAG IN 3 STAPPEN

Neem contact met ons op voor een afspraak.

Wij komen bij u langs en voeren een inspectie uit 

van uw muren. Indien uw spouwmuren in aan-

merking komen voor na-isolatie ontvangt u van 

ons vrijblijvend een offerte. Wij kunnen u tevens 

informeren over eventueel mogelijk subsidies.

Indien u accoord bent met de offerte maken we

samen een afspraak voor het uitvoeren van de

isolatie-werkzaamheden. Na uitvoering helpen

wij u met een mogelijke subsidie-aanvraag.
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jaargarantie!

Méér comfort

Ca. 30% lagere stookkosten

Draagt bij aan een beter milieu

Snelle terugverdientijd & subsidie mogelijk

Geen vochtproblemen & minder geluidsoverlast
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Schelde  press
Uw wekelijkse Zeeuws-Vlaamse krant

Doel van de Scheldexpres “duurzame pagina’s”
Scheldexpress in samenwerking met Maak Onze Regio Duurzamer wil een bijdrage leveren aan 
een betere duurzame toekomst. Door middel van informatie en tips willen wij de lezers op weg 
helpen om de juiste stappen te zetten op weg naar een duurzame wereld. We kunnen tenslotte 
niet doorgaan op de huidige manier, we zullen ons gedrag en gebruik dienen aan te passen en zo 
te zorgen dat we een betere wereld achterlaten ten opzichte van heden. We beseffen, dat er nog 
een lange weg te gaan is, maar uitstellen is geen optie meer. Het moet vanaf nu gaan gebeuren.

Uw woning en duurzaamheid
Er is heel wat duurzaamheid te winnen bij een 
goede aanpak van de bouw van een nieuwe wo-
ning of het verbouwen/renoveren/aanpassen 
van een bestaande woning. Er zijn verschillende 
vormen waar je naar kunt streven, even wat uit-
leg over de gebruikte afkortingen die betrekking 
hebben op de duurzaamheid van een woning. Als 
men het over gebouwen heeft met betrekking tot 
duurzaamheid hoor je vaak In de praktijk begrip-
pen als BENG, NOM, Energie Neutraal, Passief 
huis en nZEB.
 
Wat betekenen deze afkortingen?
BENG: (Bijna Energie Neutraal Gebouw) ‘Bij-
na-energieneutraal’ wil volgens het overheidsbe-
leid zeggen dat de EPC (Energie Prestatie Coëffi-
ciënt) bijna nul is. Drie eisen zijn:
 ▪ een maximale energiebehoefte van de woning 

van 25 kWh/m2 gebruiksoppervlak per jaar;
 ▪ een maximaal primaire energieverbruik van 25 

kWh/m2 gebruiksoppervlak per jaar;
 ▪ een minimaal percentage hernieuwbare energie 

(50 procent).
Deze eisen komen ongeveer overeen met een EPC 
van 0,2.

NOM: (Nul Op Meter) De bewoording zegt het ei-
genlijk al ‘nul op de meter’. In deze woning wordt 
net zoveel energie opgewekt dan de woning en in-
woners verbruiken. Dus ook de stroom voor con-
sumentenapparatuur zoals TV, radio, wasmachine, 
vaatwasser enz. wordt meegeteld. Figuurlijk moet 
de meter aan het eind van het jaar op 0 staan.  Als 
5000 kWh is verbruikt moet dus ook 5000 kWh 
zijn opgewekt. De EPC van ‘nul-op-de-meter’ ge-
bouwen zal daarom lager zijn dan 0.
Energie Neutraal: Dit is een woning waarbij net 
zoveel energie wordt opgewekt als energie ver-
bruikt welke nodig is voor het verwarmen en/of 
koelen van de woning.
Passief huis: Een passiefhuis is een woning die 
zeer goed geïsoleerd en ‘luchtdicht’ is. Natuur-
lijk moet deze woning wel voldoen aan alle richt-
lijnen en zal er dus geventileerd moeten worden. 
Een passief gebouwde woning of utiliteitsgebouw 
heeft een zeer laag energiegebruik, maar is dus niet 
per definitie energieneutraal. Passiefhuizen mogen 
niet meer dan 15 kWh/m² per jaar verbruiken voor 
ruimteverwarming. De EPC voor passief gebouwde 
woningen ligt ongeveer tussen 0,3 en 0,4.
nZEB: Dit staat voor nearly Zero Energy Building 
(bijna 0 energie gebouw), vergelijkbaar met BENG.
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KOOP / HUUR / LEASE

100% 
ELECTRIC 

UTILITY 
VEHICLE  

Van der Sneppen BV

Design

Comfort

Performance

Van der Sneppen BVDuurzaam? Duurzaam!

Ook leverancier van een dak voor één of meerdere zonne-energie coöperaties Terneuzen!

U wordt ontvangen met koffie, thee of limonade.  
Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang presentaties 19.30 uur, 

einde voorzien 21.45 uur.  

29-01-2018 Gemeenschapshuis De Warande  
 Wilhelminastraat 43, 4564 AD Sint Jansteen

30-01-2018 Speeltuin Oranje Kwartier  
 Leeuwenlaan 31, 4532 AE Terneuzen

5-02-2018 Gemeente Hulst  
 Grote Markt 21, 4561 EA Hulst

7-02-2018 Partycenter Mauritshof  
 Mauritsweg 5, 4515 LA IJzendijke

Aanmelden wordt op 

prijs gesteld, maar is 

niet verplicht.


