De eerste belangrijke stap op weg naar een energiezuinige woning, zet u door de woning goed
thermisch te isoleren. De keuze van het materiaal is belangrijk, maar ook de plaatsing moet
goed en nauwkeurig gebeuren. Isoleren is deskundigenwerk, maar u kunt het wel zelf
uitvoeren. Coen kan u dus uitstekend adviseren, waarna u zelf aan de slag kan.
In een goed geïsoleerde woning kunt u tot bijna de helft besparen op
verwarmingskosten. Bovendien hebt u dan ook een kleinere en dus
goedkopere verwarmingsinstallatie nodig.
Er zijn diverse elementen van uw woning die u kunt isoleren: dak,

Adviesmodule
Isolatie

buitenmuren, vensters en vloeren. De vloerisolatie vermindert niet
alleen het warmteverlies naar de grond, maar verhoogt ook het
voetencomfort. Vrij veel warmte ontsnapt door de vensters, kies
daarom voor een HR++beglazing.
Door de isolatie in de muur voldoende te laten doorlopen, wordt de
onderbreking opgevangen. Op plaatsen waar de thermische isolatie
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niet doorloopt of niet aansluit, gaat veel warmte verloren en dringt

Meten

koude naar binnen. Dat noemt men een koudebrug.
De transmissieverliezen omvatten alle warmteverliezen via de
scheidingsconstructies tussen het gebouw en de buitenomgeving,

Weten

de bodem en de aangrenzende onverwarmde ruimten. De
grootte van de transmissieverliezen hangt af van de grootte van
de verliesoppervlakken, de isolerende kwaliteit van de gebruikte
constructiedelen en de eventuele aanwezigheid van koudebruggen.

Doen

Door de transmissieverliezen te beperken, kunnen grote hoeveelheden
energie bespaard worden bij het verwarmen van het gebouw.

Isolatie

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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(in te vullen door dokter Coen)
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Meetinstrument:

wonen

Thermocamera
Fotocamera
Endoscoop
Deze instrumenten om isolatie te meten zijn onderdeel
van de energierecepten van dokter Coen. Fotografie kan
op afspraak. Bouwtekeningen en bestekgegevens dienen
aangeleverd te worden.
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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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