Met Schelde

Stappenplan
op weg naar
een duurzame
woning

STAP 1 :

In kaart brengen
van huidig en
toekomstig
energieverbruik

STAP 2:

Bepalen van de
technische staat
van de Woning

STAP 3:

Energielabel vs.
Energie Prestatie
Advies

press werken aan een duurzame wereld

Isolatie daar begint het mee,
breng de warmtevraag naar beneden
Energie besparen. Wat moet ik doen? Mijn huidige verbruik terugdringen, of moet ik zelf energie
gaan produceren? De eerste stap van het wetenschappelijk model Trias Energetica is: “beperk de
energievraag”.
Dat is wat ISOenergy doet. ISOenergy is specialist in
het na-isoleren van woningen. Dat houdt in dat isolatie aangebracht wordt in bestaande woningen. Deze
woningen zijn gebouwd vóór 1980. Vaak zijn deze
woningen niet of onvoldoende voorzien van isolatie.
Dit zorgt ervoor dat de woning niet comfortabel aanvoelt. Tevens gaat de warmte in de woning makkelijk
verloren. Hierdoor is uw gasrekening hoog.
In 2014 is ISOenergy gestart met het isoleren van
spouwmuren. Daarbij wordt het leveren van de hoogste kwaliteit als uitgangspunt genomen. Dit werd al
snel een succes en omdat er vraag was in de markt, is
het bedrijf ook gestart met het aanbrengen van vloerisolatie en dakisolatie. Zo kan uw woning volledig
voorzien worden van isolatie. In de tijd van 2014 tot
heden heeft ISOenergy ruim 1200 woningen voorzien
van isolatie.
ISOenergy onderscheidt zich in de markt door een
grote kennis op bouwkundig gebied. Met die kennis
wordt kwaliteit geleverd als geen ander. Voor iedere
situatie wordt er een passende oplossing gevonden.
Daarom is ISOenergy aangewezen als isolatiepartner voor Duurzaam Groede. Wanneer u een aanvraag
indient voor isolatie wordt er eerst een afspraak gemaakt met u en een deskundig adviseur. Hij bekijkt

Energie
besparen

uw situatie en geeft op basis daarvan een compleet
advies. Wanneer u akkoord geeft op de offerte, stuurt
ISOenergy de gespecialiseerde isolateur op een afgesproken moment bij u langs. Als uw woning geïsoleerd is ontvangt u een garantiecertificaat. Dit kunt u
tonen bij eventuele verkoop van de woning.
Kortom, door uw woning te isoleren bespaart u op uw
stookkosten, verhoogt u uw wooncomfort en tevens
wordt uw woning meer waard. Isoleren is goed voor
het milieu én uw portemonnee!

Led
verlichting

Verwarmen/
gas er af

Opstellen van een
Programma van
Eisen

STAP 5:

Energie
opwekken

Kosten en
financiering

(Onder)
aannemers en
leveranciers
en eventueel
vergunningen.

Isoleren

U kunt een vrijblijvend adviesgesprek aanvragen via
www.isoenergy.nl.

STAP 4:

STAP 6:

Waar krijg je
allemaal mee
te maken

Deze pagina is tot stand gekomen i.s.m.
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advies
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