Energie besparen?

Het begint met goede isolatie!

Duurzaam wonen en leven
Eenvoudig energie besparen? Met relatief kleine investeringen kunt u grote
stappen maken in het verduurzamen van uw woning. Dit kan op vele verschillende manieren. Alles valt of staat met goede isolatie.

Isoleren van uw woning
Een goed geïsoleerd huis is comfortabel, tochtvrij, zorgt voor lagere energiekosten en minder CO2-uitstoot. Investeren in goede isolatie is dus absoluut de moeite waard. Wist u dat u de meeste warmte verliest via de ramen? Let er wel op
dat u bij het isoleren van uw woning voor voldoende ventilatiemogelijkheden
zorgt. Wanneer u de ramen vervangt, kunt u ervoor kiezen om roosters in het
raam/kozijn te laten plaatsen.

“Besparing is vergelijkbaar met 6% spaarrente!”

Voordelen van isolatieglas
Optimaal wooncomfort
Lagere energierekening
Minder CO2-uitstoot
Valt onder subsidieregeling

“Wij adviseren u graag over de energiebesparende mogelijkheden van isolatieglas.”

Gertjan Zantman

Subsidie isolatieglas
Woningeigenaren
Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunt
u subsidie ontvangen voor isolatiemaatregelen. Ook het plaatsen van HR++ glas
en Triple glas valt onder de subsidieregeling. Het subsidiebedrag kan oplopen
tot maar liefst € 100,- per m2! Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
sites van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

VvE’s
Maakt uw woning onderdeel uit van een VvE? Ook dan kunt u subsidie aanvragen. Voor VvE’s is dit geregeld in de Subsidieregeling energiebesparing eigen
huis (SEEH). Als eigenaar kunt u ervoor kiezen individueel subsidie aan te vragen óf als VvE. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de sites van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Heeft u advies of hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag? Aarzel niet om
contact met ons op te nemen. Wij nemen u graag het werk uit handen.

Welke besparing levert het op?
In deze tabel ziet u een indicatie van de besparing die het u kan opleveren. De
gegevens zijn gebaseerd op de vervanging van enkel/dubbelglas door HR++
glas en Triple glas. *
Type woning

HR++ glas

Triple glas

Tussenwoning

€ 310 / € 130

€ 480 / € 260

Hoekwoning

€ 390 / € 160

€ 600 / € 320

2-onder-1-kap

€ 450 / € 180

€ 670 / € 360

Vrijstaand huis

€ 450 / € 190

€ 700 / € 380

*Bron: Milieu Centraal. Glashandel Zantman staat niet garant en is niet verantwoordelijk voor de genoemde besparingen.

www.zantmanglas.nl/energie-besparen

Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op!
Onze glasspecialisten helpen u verder.

Wij helpen u graag!
Bezoekgegevens

Contactgegevens

Rotterdamseweg 362

info@zantmanglas.nl

2628 AT Delft

015 26 24 777

www.zantmanglas.nl

