
Beste bewoners van de Sintenbuurt,

Een zuinig huis levert meer op

Op 11 maart en 9 april heeft Het energie gezelschap in Wijkcentrum De Zuidwester en De Klimboom informatieavonden 

georganiseerd over de mogelijkheden energiebesparende maatregelen aan de eigen woning.

Op de website van Het energie gezelschap Eindhoven (www.hetenergiegezelschap.nl) hebben we bij een 

voorbeeldwoning uit de Sintenbuurt aangegeven wat energiebesparende maatregelen ongeveer kosten en wat daarbij de 

verwachte besparingen zijn.  

Werkelijke kosten en collectiviteitskorting

Om de werkelijke kosten te kunnen bepalen is voor sommige maatregelen een persoonlijke opname bij je thuis nodig. In 

deze folder vind je de maatregelen waarvoor we wel, zonder opname vooraf, een prijs kunnen afgeven. Deze prijs is dan 

gebaseerd op een van de drie al opgenomen woningen: St. Norbertuslaan 2, St. Bonifaciuslaan 8, of Roothaanstraat 23.

Op de achterkant van deze folder vind je een overzicht van mogelijke maatregelen, kosten en een staffelkorting. Want: hoe 

meer deelnemers uit de Sintenbuurt voor een bepaalde maatregel kiezen, hoe lager de prijzen! Voor de maatregelen uit 

deze folder hoeft u bovendien het instapbedrag van €175,- niet te betalen, omdat de buurtvereniging al drie 

voorbeeldwoningen heeft laten onderzoeken.

Als je in de maanden augustus en september besluit over te gaan tot het uitvoeren van maatregelen dan kunt je de 

aankomende winter al volop profiteren van het comfort én de lagere energierekening! 

De maatregelen worden uitgevoerd door regionale bedrijven die op kwaliteit geselecteerd zijn door de Stichting Buurt voor 

Buurt Eindhoven. De Stichting houdt ook onafhankelijk toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van maatregelen. 

Neem contact op en begin met besparen

Als je geïnteresseerd bent of graag meer informatie wilt, neem dan contact op via de website van Het energie gezelschap, 

per email via info@hetenergiegezelschap.nl, of per telefoon 040-2400997.

We kunnen je ook helpen om meerdere deelnemers in je buurt te werven of een extra infoavond bij je thuis te organiseren 

(energieborrel). De actie is geldig tot en met eind oktober.

Met vriendelijke groet,

Het energie gezelschap Eindhoven

sluit je aan
en laat je huis in 
waarde stijgen

www.hetenergiegezelschap.nl



Nr.: Energiebesparende maatregel: Modelwoning 1: Modelwoning 2 en 3

St. Norbertuslaan 2 St. Bonifaciuslaan 8

Roothaanstraat 23

1 Na-isoleren hellend dak 1) € 54,90 / m2 € 54,90 / m2

2 Na-isoleren spouwmuren 1) € 11,55 / m2 € 11,55 / m2

3 Zonne- cq. PV-panelen 6 stuks 2) € 4.200,-- / 1.150kWh 4) € 4.095,-- / 1.250kWh 4)

4 Zonne- cq. PV-panelen 8 stuks 2) € 4.885,-- / 1.550kWh 4) € 4.780,-- / 1.700kWh 4)

5 Zonne- cq. PV-panelen 12 stuks 2) € 6.440,-- / 2.300kWh 4) € 6.335,-- / 2.550kWh 4)

6 Plaatsen van een nieuwe HR CV-ketel 3) € 2.315,-- € 2.315,--

Maatregelenoverzicht Sintenbuurt Eindhoven op basis van 3 modelwoningen

www.hetenergiegezelschap.nl

1 Na-isoleren: 

Spouwmuurisolatie zorgt voor meer wooncomfort en 

bespaart energie. Het vullen van de spouw zorgt voor 

een betere isolatie van de woning, waardoor warmte 

langer blijft hangen, waardoor het comfort toeneemt en 

je minder hoeft te stoken. In de meeste gevallen verdien 

je de investering binnen 3 tot 5 jaar terug. Onze 

specialist kijkt graag bij u thuis of uw woning ook 

geschikt is.

 Dakisolatie is na spouwmuurisolatie de tweede 

maatregel die belangrijk is om te kunnen besparen op je 

stookkosten. Bovendien knapt de zolder er van op. Het 

na-isoleren van hellende daken wordt uitgevoerd met 

dakisolatie van het merk Isover (type Sonebell met een 

dikte van 90 mm). 

Vloerisolatie behoort ook tot de mogelijkheden. Het 

isoleren van je vloer zorgt er voor dat deze ongeveer 4 

graden warmer wordt: Dit voelt je! Vloer isolatie is niet in 

het standaard pakket opgenomen. Onze specialist 

verstelt je hier graag mee over.

2  Zonnepanelen (PV): 

Zonnepanelen die elektriciteit opwekken worden ook 

PV-panelen genoemd. 

Je eigen stroom opwekken via zonnepanelen is 

voordeliger dan afname via je energiebedrijf. Direct 

rendement, vanaf de eerste dag dat varieert van 8 tot 

11% per jaar. Hoe meer de energieprijs stijgt, hoe hoger 

je rendement is en hoe sneller je de investering 

terugverdient. We zijn  uitgegaan van plaatsing van 

PV-panelen op het hellende dak en passen alleen 

veilige en gecertificeerde Europese zonnepanelen toe. 

Of je woning geschikt is voor plaatsing van 

zonnepanelen is afhankelijk van de oriëntatie van de 

woning. Onze specialist zal dit voor je beoordelen. Je 

kunt ook, via www.zonatlas.nl,  zelf een  eerste indruk 

krijgen van de mogelijkheden. Uiteraard worden de 

panelen geplaatst door gecertificeerde specialisten.

3  CV-ketel: 

Wij plaatsen in je woning een nieuwe Nefit 24 kW proline 

cw4 ketel (incl. alle toebehoren, maar met behoud van 

bestaande radiatoren, leidingen etc.). Daarbij 

vervangen we ook de thermostaat en de rookgasafvoer 

van je huidige installatie.

4 Het getal na de kostprijs is de verwachte opbrengst 

uitgedrukt in kWh per jaar.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW (6% op 

arbeidskosten en 21% op materiaalkosten conform de 

tijdelijke btw-verlaging van de overheid). Wij raden aan om 

je energiemeter te laten vervangen door een slimme meter, 

indien je kiest voor PV-panelen dan wordt dit gratis door 

Endinet (de netwerkbeheerder) verzorgd. Eventueel kun je  

gebruik maken van diverse handige hulpmiddelen om je 

energieverbruik continu te monitoren. Naast deze 

maatregelen kunnen wij ook bouwkundige verbouwingen 

uitvoeren. Wij informeren je graag over deze aanvullende 

mogelijkheden. Voor nadere informatie kunt je je aanmelden 

op de website www.hetenergiegezelschap.nl.

Toelichting op de maatregelen:

Kortingen: 

wanneer in de buurt meer deelnemers meedoen aan een bepaalde maatregel dan geven we de volgende korting: 

Korting bij 5 deelnemers of meer: 3% 

Korting bij 10 deelnemers of meer: 5% 

Korting bij 20 deelnemers of meer: 6% 

http://www.zonatlas.nl
http://www.hetenergiegezelschap.nl

