


En fysiek gevestigd in: 

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?



Wij helpen consumenten onafhankelijk en 
stapsgewijs met duurzaamheid advies en 
(totaal)oplossingen op weg naar energieneutraal 
wonen en verbinden dit met het lokale aanbod.

Onafhankelijke rol als intermediair

Regionaal energieloket



9 gemeenten 
in de regio 
Haaglanden 

&

15 gemeenten
In de regio 
Rijnmond

Voor wie?

Regionaal energieloket



De WoonWijzerWinkel op Heijplaat
Showroom van ruim 2500m2 waar alle 
duurzame maatregelen te zien en te voelen 
zijn. 
Met een vrijblijvend adviesgesprek helpen 
onze adviseurs mensen graag verder met 
stappen maken.

woonwijzerwinkel.nl
Het digitale energieloket. Website voor meer 
informatie over duurzame oplossingen en 
producten.

WoonWijzerWinkel



1. Op zoek naar aanknopingspunten in wijk √

2. Het maken van een wijkbrochure √

3. Organiseren van 2 bewonersbijeenkomsten

4. Quickscans in wijk √

5. Offertetraject en uitvoering

6. Follow-up wijkactie

Wijkactie Heidebes

Wijkactie



Organiseren bewonersavonden

Thema’s bewonersavonden:

1. Energie besparen door het isoleren van uw huis

Datum: 20 april 2016 √

2. Zelf energie opwekken door de zon

Datum: juni 2016

Twee bewonersavonden



Optioneel: Quickscan € 75,- 25,-
Snelle scan van de woning.

Inspectie van:
- Kruipruimte
- Spouwmuur
- Ventilatie
- Verwarmingsinstallatie
- Mogelijkheid zonnepanelen

Inschrijven voor quickscans



 Het inventariseren van de inschrijvingen op de 
belangstellingsformulieren.

 Het opnemen van contact met de bewoners voor het maken 
van een afspraak om de aanvragen te checken met de 
woonsituatie. 

 Continu ondersteuning wijkambassadeurs.
 Begeleiding offerte traject en uitvoering door (lokale) 

leveranciers.
 Het geven van extra toelichting bij bewonersavonden.
 Monitoring en terugkoppeling met gemeente.

Offertetraject

Follow-up wijkactie



Isoleren

Thermisch goed isoleren betekent:
• Minder warmteverliezen
• Meer wooncomfort
• Energiezuiniger

Isoleren



Isoleren

Er zijn 4 manieren om je huis goed te isoleren:

1. Gevelisolatie 2. Vloerisolatie

3. Dakisolatie 4. Kozijnen

Isoleren



Isoleren

1. Bouwkundig herstel van kruipruimte:

• Verzakking van bestrating langs gevel
• Vochtproblemen in de kruipruimte
• Ongedierte

Aanvullen kruipruimte tot 50 cm t.o.v. 
onderkant begane grond vloer. 

Investering: ca. € 1.000,-
Vanaf 3 woningen ca. € 700,-
Comfort verbetering: hoog

Materialen: Kalkkorrels via De Schotgroep

Ophogen kruipruimte



Isoleren

Vloerisolatie? Bodemisolatie?

vrije hoogte 50cm lage kruipruimte
bij droge kruipruimte bij water in kruipruimte
duurder goedkoop 
arbeidsintensief snel aangebracht
warmere vloer droge kruipruimte
hoger rendement snel terugverdiend

Isoleren begane grondvloer



Isoleren

TONZON THERMOKUSSENS:

• Hoge isolatiewaarde tot Rd = 3,8
• reflectie van warmtestraling
• mechanisch vastgezet
• hoger rendement bij vloerverwarming

Investering: ca. € 1.800,- (50m2)
Tijdelijke korting van € 2,- per m2 (actie loopt tot 31 mei 2016)
Besparing: ca. € 210,-
Terugverdientijd tot 10 jaar

Materialen: Tonzon Thermokussens
via erkende Tonzon installateur

* Referentiewoning van 50m2

Vloerisolatie



Isoleren

NEOPIXELS VLOERISOLATIE:

• Hoge isolatiewaarde tot Rd = 4,3
• reflectie van warmtestraling
• mechanisch vastgezet
• Nieuw en innovatief

Investering: ca. € 2.250,-*
Collectieve korting bij 2 woningen op 1 dag: € 250,- per woning*
Besparing: ca. € 210,-
Terugverdientijd tot 12 jaar

Materialen: Neopixels Vloerisolatie
via De Schotgroep

* Referentiewoning van 50m2

Vloerisolatie



Isoleren

NEOPIXELS:

• Goede isolatiewaarde bij 15,0 cm laagdikte
• Isolatiewaarde Rbf=3,58
• Hoogwaardig product (BASF)
• Snel aangebracht
• Droge kruipruimte

Investering: ca. € 1.200,- € 800,-
Collectief voordeel kan oplopen tot € 400,-
Besparing: ca. € 120,-
Terugverdientijd tot 10 jaar

Materialen: Neopixels Bodemisolatie
via De Schotgroep

* Referentiewoning van 50m2

Bodemisolatie



Isoleren

DROCOM CHIPS:

• Goede isolatiewaarde bij 30,0 cm laagdikte
• Isolatiewaarde Rbf = 3,86
• Hoogwaardig Nederlands product
• Snel aangebracht
• Droge kruipruimte

Investering: ca. € 980,- € 880,-
Collectief voordeel kan oplopen tot € 100,-
Besparing: ca. € 120,-
Terugverdientijd tot 8 jaar

Materialen: DROCOM Bodemisolatie
via Helmwijk

* Referentiewoning van 50m2

Bodemisolatie



Inschrijven voor offertes

Speciale wijkpagina
Speciale pagina van de wijk op 
woonwijzerwinkel.nl. Communicatie van 
acties/aanbiedingen i.s.m. lokale verwerkers.
Vrijblijvend aanmeldformulier.




