Duurzame energie heeft die naam gekregen omdat de bronnen ervan, bijvoorbeeld zonlicht
of windkracht, niet kunnen opraken. Bovendien zorgt de productie van duurzame energie
in vergelijking met de fossiele brandstoffen voor veel minder milieuoverlast, doordat
er veel minder van het broeikasgas CO2 bij vrijkomt. De bekendste duurzame
energiebronnen zijn dat zijn zonlicht, waterkracht en windkracht. Er zijn ook nog
andere bronnen zoals biomassa, aardwarmte en warmte uit onze omgeving
(zoals in de lucht en de bodem).
Energie opwekken uit het zonlicht kan op verschillende manieren,
bijvoorbeeld door water te verwarmen met het licht van de zon
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door zonnecollectoren en een zonneboiler of door gebruik van een
zonnepaneel. In sommige situaties is windenergie in de vorm van
een eigen windmolen op het dak of in de tuin een waardevolle
investering. Met een paar snelle rekensommen in combinatie met
een situatieschets cq. foto’s rondom uw woning maken we dit voor
u duidelijk.
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Is energieneutraal wonen voor u haalbaar ?
Dokter Coen kan u een recept uitschrijven waarna u weet wat u moet
gaan doen. Het rendement van uw investering in duurzame energie
hangt af van de situatie/ligging en de kwaliteit van uw woning.
En wat is zinvol om te doen, een warmtepomp, een houtkachel,
zonnepanelen, een windmolen?

Doen!
Wij zoeken dit voor u uit. Coen informeert u over de diverse
subsidiemogelijkheden en begeleidt u in het traject van aanvraag en
voorwaarden tot uitbetaling.

Duurzaam

Dokter Coen meet, adviseert en helpt uw pand op de volgende thema’s: warm water, apparatuur, isolatie en koudebruggen, verwarming,
verlichting, koeling, slimme en duurzame warmte, ventilatie en kierdichting. Energiebesparing is een puzzel waarbij alle afzonderlijke modules
een onderdeel zijn van een energiebespaarplan. Juist door alle maatregelen optimaal te combineren, wordt het energiebespaarpotentieel
verder vergroot.

Verwacht bespaarpotentieel:
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Wilt u zelf uw meterstanden online bijhouden?
Ga dan naar: http://meterstanden.besparingsmeter.nl/
of gebruik onderstaande QR-code.
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Duurzaam

1 Oppervlakte dak M2:
Hellingshoek:
Oriëntatie: N/NO/O/ZO/Z/ZW/W/NW
2 Coördinaten/locatie:
Perceeloppervlakte:
Omgevingsbebouwing:
Hoogte bomen:
3 Thermische index/isolatiewaarde woning:

