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Welkom bij de positiefste club
van Nederland!

Beste Mirzana,

Welkom bij de positiefste club van Nederland. Onze missie is het om zoveel
mogelijk woningen te verduurzamen. Op deze manier helpen wij jou aan
lagere woonlasten en dragen wij bij aan een duurzamere samenleving.

Wij helpen woningeigenaren met het maken van de juiste keuzes door ze te
infomeren en te adviseren. Hierbij adviseren wij oplossingen die het beste
passen bij de wensen van de woningeigenaar, het beschikbare budget en het
type woning. Het gaat erom dat elke beschikbare Euro zo efficiënt mogelijk
wordt geïnvesteerd zodat jouw doelstellingen gerealiseerd worden.

Indien jij dit wilt kunnen wij ook de gehele uitvoering van alle installaties
organiseren en begeleiden. Ook voor een EPA energielabel ben je bij ons aan
het juiste adres. Wij helpen jou van A tot Z. Positief Wonen staat voor top
kwaliteit en een uitstekende service. Wij doen dat extra stapje voor jou, dit zit
in ons DNA. Wij willen meerwaarde creëren voor jouw huis en kwaliteit van
leven. Waarom wij de positiefste club van Nederland zijn zal duidelijk worden
bij het lezen van dit rapport / offerte. Ons verhaal is logisch, oprecht,
meelevend, kalm, overtuigend en creatief. Ook jouw balans slaat positief uit
met de POSITIEF wonen route. Bij deze nodigen wij jou uit om POSITIEF te
kiezen.

Met positieve groet,
Bjorge Janssen
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Zo lees je dit duurzaamheidsadvies
De volgorde en inhoud van dit rapport zijn logisch, overzichtelijk en begrijpelijk. 
Per onderdeel wordt omschreven: wat is het, inhoud advies, uitleg van de meerwaarde, overzicht producten en
prijzen. 

Daarna helpen wij jou om inzicht te krijgen zodat jij zelf de juiste conclusies kan trekken. Dit doen wij onder
andere met de POSITIEF wonen route. Daarna kan je verantwoord POSITIEF kiezen voor je portemonnee en het
milieu.

Inhoudsopgave
● Jouw persoonlijke situatie en wensen
● Isolatie
● Zelf energie opwekken
● Efficiënt omgaan met restenergie
● Luchtkwaliteit
● Overige maatregelen
● Van het gas af
● Jouw balans slaat positief uit
● De positief wonen route
● Huidig Energielabel en nieuw energielabel
● Duurzame financieel adviseur en makelaar
● Kies positief
● Bijlages

Over het advies
Belangrijke elementen van ons advies zijn: trias energetica, gezondheid en een positieve balans (rendement).
Het advies is een totale opsomming van alles wat besproken is en het geeft een totaaloverzicht van
investeringen en opbrengsten. Maar het is ook een woningverbeterplan welke wij graag daadwerkelijk tot
uitvoer willen en kunnen brengen. Positief Wonen wil inspireren, creëren, realiseren en feliciteren. 

INLEIDING

3

Duurzaamheidsrapport
Parlevlietstraat 13, Berghem



Jouw persoonlijke situatie en wensen
Inventarisatie

Woongegevens
Type woning: vrijstaande woning
Bouwjaar: 1978
Gezin, aantal personen: 4
Huidige energielast: € 375,- 3500 kW en 2100m3
Energielast na aflopen energiecontract: € 550,- schatting: Ja

Elektrisch rijden
Op dit moment: Ja
Wellicht in de toekomst: Nee
Laadpaal nodig: Ja

Jouw budget
Beschikbaar budget om te verduurzamen: € € 18.000

Jouw drie belangrijkste redenen om de woning te verduurzamen
- Geld besparen
- Goed voor het milieu
- Wooncomfort verhogen

Overige, bijzonderheden of aanvullingen
De hypotheek passeert 5 mei en de werkzaamheden vinden bij voorkeur plaats in de zomervakantie.
Het betreft oversluiten van de hypotheek, relatie woont al in de woning en wil deze graag verduurzamen.

INLEIDING
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Isolatie (EBB)

Wat is isolatie?
Door een woning te isoleren breng je een scheidingslaag met en lage warmteweerstand aan tussen
een koude- en warmtefront. Deze scheidingslaag zorgt ervoor dat de kou buiten blijft en de warmte
binnen. Goede isolatie is dus niet alleen belangrijk in de winter om je woning lekker warm te houden,
maar zorgt ook voor een aangename temperatuur in de zomer. Een goede isolatie van je woning zorgt
er dus voor dat de temperatuur constant op een prettig niveau kan worden gehouden. Dit bespaart je
veel in energiekosten, brengt je extra wooncomfort én je draagt bij aan een beter milieu
 
Er zijn een aantal verschillende manieren om de isolatie in je woning te verbeteren, te denken aan;
spouwmuur- of gevelisolatie, vloer- of bodem isolatie en dakisolatie.

Advies
Tijdens de opname is geconstateerd dat de woning op veel onderdelen al goed is geïsoleerd. Het dak is
recent na-geïsoleerd met 20cm mineralen wol en de vloer is redelijk geïsoleerd maar door het
ontbreken van een kruipruimte is dit niet extra na te isoleren. Al het glas in de woning is minimaal
dubbelglas en op sommige plaatsen HR++.

De spouw van de woning is voorzien van een dunne laag Alkreflex isolatie. Er is echter nog ca. 4 cm
lege spouw over om extra bij te isoleren. In combinatie met de bestaande isolatie is ons advies de
spouw extra te isoleren met HR++ isolatieparels. Om de stenen niet te beschadigen wordt dit
aangebracht met een extra smal mondstuk (16cm) en naderhand worden de gaten in de voeg
dichtgemaakt.

Tijdens ons bezoek heb je aangegeven een kou te ervaren bij de zithoek, dit is te verhelpen door het
glas in dit gedeelte te vervangen voor HR++ glas. Het houten kozijn heeft genoeg ruimte om een
dikkere glasplaat in te plaatsen. Wel zal na het plaatsen dit kozijn opnieuw afgelakt moeten worden.

Door de woning op de bovenstaande punten extra te isoleren realiseer je een woning waar je meer
wooncomfort uit haalt doordat deze beter op temperatuur blijft en je minder kou ervaart. Ook zal je
aanzienlijk besparen op je energiekosten omdat er minder energie benodigd is om de woning te
verwarmen.

Spouwmuurisolatie HR++ Parels 75 m² € 2.178,00

HR++ glas U1.2 4 m² € 1.001,88

Totaalprijs Isolatie (EBB) € 3.179,88

ADVIES
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Zelf energie opwekken (EBB)

Wat is zelf energie opwekken?
Door zelf energie op te wekken kun je flink besparen op je energierekening en draag je bij aan een
beter milieu maar hoe doe je dat? De bekendste manieren om zelf energie op te wekken zijn door
middel van
zonnepanelen, zonnecollectoren, windmolens of warmtepompen. Deze installaties maken gebruik van
de energie uit de natuur en zetten deze om in bruikbare energie. Door gebruik te maken van de
natuurlijke energiebronnen heb je minder energie nodig van de nutsbedrijven wat een aanzienlijke
besparing oplevert.
 
Advies
De bestaande intergas CV ketel is 3 jaar terug geplaatst en in zeer goede staat. Ons advies is om naast
de bestaande CV ketel een hybride warmtepomp te monteren. Met een hybride warmtepomp
verwarm je elektrisch je woning en heb je de CV ketel als back-up in zeer koude periodes. Het warme
tapwater, wat wordt gebruikt om de douchen, wordt ook door de CV ketel opgewekt.
Door een hybride warmtepomp te plaatsen ga je ca. 70% besparen op je gasverbruik, wel zal je
stroomverbruik toenemen.

Uit je jaaropgaaf hebben we je huidige stroom verbruik kunnen vaststellen op 3500kW. Dit zou je met
11 zonnepanelen kunnen opwekken. Echter hebben we een aantal opties besproken en in ons advies
opgenomen (hybride warmtepomp, laadpaal en airco) die het stroomverbruik zullen doen toenemen.
Ons advies is daarom om zo veel mogelijk zonnepanelen te plaatsen zodat je een groot deel van het
stroomverbruik zelf kan gaan opwekken.
Wij hebben berekend dat er maximaal 15 zonnepanelen (Solarwatt 370wp) op het dak aan de voorzijde
geplaatst kunnen worden, hiermee ga je ongeveer 4688kW opwekken. De SolarEdge omvormer zal op
de zolder worden geplaatst.
De meterkast is recent vervangen en is geschikt om een 3-fase zonnepanelen installatie op te plaatsen.

Door een hybride warmtepomp te combineren met zonnepanelen en de bestaande vloerverwarming
creëer je een gouden combinatie van maatregelen. De hybride warmtepomp verwarmd, op zeer
energiezuinige wijze, elektrisch je woning. De benodigde elektriciteit wek je zelf op door middel van de
zonnepanelen. De vloerverwarming is het perfecte afgifte lichaam voor een hybride warmtepomp
omdat deze werkt op een lage temperatuur (35 á 40 graden) wat gelijk is aan de temperatuur die een
hybride warmtepomp opwekt.

Zonnepanelen

15x Solarwatt 370wp zonnepanelen i.c.m. SolarEdge omvormer.

1 stuks € 8.409,35

Hybride warmtepomp Remeha Elga Ace 6kW 1 stuks € 6.395,00

Totaalprijs Zelf energie opwekken (EBB) € 14.804,35

ADVIES
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Efficiënt omgaan met restenergie*

Wat is efficiënt omgaan met restenergie?
Wanneer er toch nog vraag bestaat voor het gebruik van fossiele brandstoffen dan gaan we het
gebruik hiervan zo efficiënt mogelijk inrichten. Dit kan zijn door energiezuinige installaties te plaatsen
of door de werking van de huidige installaties te optimaliseren.
 
Advies
Recent heeft de master bedroom een make-over gekregen. Tijdens deze verbouwing is de radiator
verwijderd en hiervoor is geen nieuwe manier van verwarmen terug geplaatst. Ook geven jullie aan dat
in de warme zomermaanden de temperatuur in de slaapkamer aardig op kan lopen. De perfecte
oplossing voor beide punten is het plaatsen van een warmtepomp lucht/lucht (airco).
De airco kan op zeer energiezuinige wijze de slaapkamer snel op een aangename temperatuur
brengen zowel in de winter (door te verwarmen) als in de zomer (door te koelen). De airco unit zal aan
de gevelzijde van de garage worden gemonteerd.

Naast de vloerverwarming is er op de begane grond een radiator geplaatst onder het kozijn in de
woonkamer. De hoekbank is noodgedwongen voor deze radiator geplaatst waardoor de werking van
de radiator beperkt word. Om de werking van de radiator te bevorderen adviseren wij deze radiator te
voorzien van radiator boosters. Deze boosters zorgen ervoor dat de warme lucht geforceerd door de
radiator wordt geblazen en daardoor sneller en efficiënter de woonkamer kan verwarmen. Ook de kou
van het raam zal daardoor minder worden waargenomen.

Airconditioning Fuji RSG-12-KM 3.5kW 1 stuks € 2.350,00

Radiator booster 3 stuks € 180,01

Totaalprijs Efficiënt omgaan met restenergie* € 2.530,01

ADVIES
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Luchtkwaliteit*

Wat is luchtkwaliteit?
Een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor de gezondheid van mensen en voor het milieu. Slechte
luchtkwaliteit kan leiden tot luchtwegklachten of zelfs vroegtijdige sterfte. Hieronder vind je de
mogelijkheden hoe je de luchtkwaliteit in je woning op een aangenaam en gezond niveau kan
brengen én kan houden.
 
Advies
Een vaak achterwege gelaten onderdeel is de kwaliteit van de lucht in de woonkamer en keuken, de
ruimte waar je een groot deel van je tijd besteed. Tijdens mijn bezoek gaf mevrouw aan last te hebben
van hooikoorts. Door in de woonkamer/leef keuken een luchtreiniger/wasser van Venta te plaatsen
zorg je ervoor dat de kwaliteit van het lucht 24/7 gemonitord én gereinigd word.
Hierdoor heb je altijd een aangename luchtvochtigheid tussen de 40 - 60% en wordt het grootste deel
van de pollen uit de lucht gehaald.

Venta AEROSTYLE LW74
● PREMIUM AIRWASHER MET 2 MOTOREN VOOR EEN

GROTERE PRESTATIE
● Voor kamergrootte tot 90 m²
● Gezonde luchtvochtigheid voor een optimale 40-60%
● Hygiënische koude verdamping zonder

luchtbevochtigingsmatten of filters
● Gebruik met kraanwater zonder chemische toevoegingen
● Natuurlijke schaadstofreductie bij een

kamerluchtvochtigheid van 40 tot 60%
● Onderhoudsarme werking met speciale Venta

hygiëneschijf
● Digitale hygrostaat om de relatieve luchtvochtigheid te

bewaken en te regelen
● Interactief Touchscreen
● Aangenaam stille werking
● Optionele afstandsbediening via app

1 stuks € 659,00

Totaalprijs Luchtkwaliteit* € 659,00

ADVIES
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Overige maatregelen*

Wat zijn overige maatregelen?
Wil je naast besparen en bijdrage aan een beter milieu je wooncomfort verder verhogen? Of wil je
weten wat het nieuwe energielabel van de woning wordt? Dan kan je dat doen door de overige
maatregelen toe te passen.
 
Advies
Jullie hebben sinds kort een elektrische auto (Volkswagen ID3) maar nog geen laadpaal. Het is de wens
deze op korte termijn te laten plaatsen zodat eenvoudig thuis geladen kan worden. De woning heeft
een eigen oprit en de laadpaal kan eenvoudig aan de gevel worden gemonteerd. De meterkast is
recent vervangen (3-fase) en geschikt om een 11kW-3 fase laadpaal aan te sturen.
De Easee laadpaal heeft de mogelijkheid om online een laadoverzicht te downloaden waardoor je
eenvoudig de laadkosten kan declareren bij je werkgever. Ook heeft de Easee laadpaal load-balancing
waardoor het laadvermogen fluctueert aan de hand van het energieverbruik en eventueel
teruglevering van de zonnepanelen.

Laadpaal

Easee Home / Charge black 11kW

1 stuks € 2.150,00

Energielabel vrijstaande woning (150-200)  Optioneel

Tot een oppervlakte van 200 m².

1 prijs € 375,00

Actie korting energielabel  Optioneel 1 prijs € -50,00

Totaalprijs Overige maatregelen* € 2.475,00

ADVIES
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Optioneel

Van het gas af

Wat betekent het om van het gas af te gaan?
We zitten middenin een energie/- warmtetransitie en hebben als land de grote uitdaging zo veel
mogelijk (bestaande)woningen vóór 2030 aardgas vrij te maken. Wat betekent dit voor jouw woning?
Wil je weten hoe je nu of in de toekomst volledig van het gas af kan gaan? Hieronder hebben wij de
stappen om dit te realiseren inzichtelijk gemaakt.
 
Advies
Om van het gas af te kunnen stappen is het van groot belang dat het isolatieniveau van de woning
naar een hoger niveau wordt gebracht. Het minimale wat gedaan moet worden om dit niveau te
behalen is (extra t.o.v. de maatregelen die in de eerdere pakketen zijn benoemd) al het glas vervangen
voor minimaal HR++ glas en de 3 kozijnen in de woonkamer vervangen voor nieuwe, kunststof
kozijnen. De huidige kozijnen zijn voorzien van ventilatieroosters die niet meer goed werken en
daardoor teveel warmte verlies veroorzaken. De voordeur is momenteel niet geschikt omdat deze niet
is geïsoleerd en daardoor veel warmte verliest, deze zal moeten worden vervangen door een
geïsoleerde voordeur.

Omdat er geen ruimte is om binnen een groot buffervat te plaatsen zal er een monobloc warmtepomp
met voldoende vermogen geplaatst moeten worden. Om te berekenen welk vermogen benodigd is zal
er vloerverwarming legplan gepresenteerd moeten worden om te zien of de aanwezige
vloerverwarming voldoet aan de eis om volledig elektrisch te kunnen verwarmen. 

Monobloc warmtepomp  Optioneel 1 stuks € 16.500,00

HR++ glas U1.2  Optioneel 18 m² € 4.499,97

Geïsoleerde voordeur  Optioneel 1 stuks € 3.950,00

Kunststof kozijn  Optioneel

3x kozijn vervangen in de woonkamer met HR+++ glas

1 stuks € 9.500,00

Totaalprijs Van het gas af € 34.449,97

#/TAB
LE_gr

oepen
#

ADVIES
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Jouw balans slaat positief uit
Ga voor een rendement van 17% op jouw investering

Dit totaaloverzicht van investeringen en besparingen laat zien dat jouw balans POSITIEF uitslaat.
Dit is wat wij bedoelen met het begrip positief kiezen. Jouw investering levert altijd een positief rendement op.

Investeringen

Isolatie (EBB)   € 3.179,88

Zelf energie opwekken (EBB)   € 14.804,35

Efficiënt omgaan met restenergie*   € 2.530,01

Luchtkwaliteit*   € 659,00

Overige maatregelen*   € 2.475,00

Van het gas af Optioneel  € 34.449,97

Totaalprijs exclusief optionele onderdelen
(Totaalprijs inclusief optionele onderdelen: € 58.098,21)

€ 23.323,24
incl. btw

Subsidies - € 3.350,00

Btw-teruggave - € 1.339,47

Jouw netto-investering € 18.633,76

Besparingen

Per maand

€ 269,40
Per jaar

€ 3.232,80
Na 15 jaar

€ 48.492,00

Terugverdientijd

5,8 jaar
Rendement

17%
CO2-besparingen per jaar

5814 kg = 233 bomen

Huidig energielabel

B
Geschat* nieuw energielabel

A
* Dit is een geschat energielabel, indien u
hiervoor zekerheid wilt hebben zal een
gecertificeerde adviseur een label maken.

WINST
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De Positief Wonen Route
Zo kom je thuis in een duurzaam huis

ROUTE
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Huidige energielabel en nieuwe energielabel

Huidige energielabel

B
Geschat* nieuwe energielabel

A

*Dit is een geschat energielabel, indien u hiervoor zekerheid wilt hebben zal een gecertificeerde EPA adviseur
een label moeten maken.

Wat heb jij aan een energielabel
Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is en wat ervoor nodig is om het huis energiezuiniger
en comfortabeler te maken. De labelklassen lopen van A++++ (meest zuinig) tot en met G (minst zuinig). Een
energielabel geeft ook aan of de woning makkelijk van het gas af kan.

Duurzame makelaar
De duurzame makelaar is een makelaar met de focus op verduurzamen. Het huidige en/of het toekomstige
energielabel heeft een POSITIEVE invloed op de verkoopprijs van de woning.

Voordelen voor de eigenaar (verkoper) van de woning.
• Bij een lage(re) energierekening is de koper bereid meer te betalen voor het huis.
• De woning is in de toekomst couranter en heeft een hogere verkoopwaarde.

Voordelen voor de koper van de woning.
• Kopers zien direct of een woning energiezuinig is, geeft een indicatie van de energierekening.
• Het toekomstige energielabel is POSITIEF van invloed op de hoogte van de hypotheekrente!
• Het duurzaamheidsrapport helpt de koper en zijn hypotheekadviseur. Het laat zien wat het kost en hoe de

woning energiezuiniger, gezonder en comfortabeler kan worden.
• Nu een lage(re) energie rekening maar ook als de energieprijs stijgt blijft het betaalbaar.

Duurzame financieel adviseur
De duurzame financieel adviseur is een deskundig en betrokken adviseur met de focus op verduurzaming. Zijn
hypotheekadvies is completer, de adviseur onderzoekt en bespreekt alle mogelijkheden binnen jouw hypotheek.
Deze adviseur maakt het POSITIEVE verschil!

De POSITIEVE meerwaarde voor jou is onder andere dat:
1. De geldverstrekkers geeft een duurzaamheidskorting (lagere rente) bij energielabel B of A.
2. Jouw maandlasten zijn veel lager mede dankzij de duurzame hypotheekadviseur.
3. Indien passend, kan het Energie Bespaar Budget (EBB) groter zijn als € 9.000. Dit is belangrijk  omdat jij dan

nog meer bespaard op de maandlast en het energielabel hoger uitkomt.

MEERWAARDE ENERGIELABEL
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Kies Positief
Lagere energielasten en minder CO2 uitstoot

Wij willen iedereen bedanken die POSITIEF meegewerkt heeft aan tot stand komen van ons advies. Mede
dankzij deze constructieve bijdrage, oprechte overtuiging, fijne betrokkenheid, kritische en positieve reflecties,
actie en creativiteit, hebben wij een maatwerk advies kunnen maken. Het is een woningverbeterplan waarbij
rekening is gehouden met jouw budget, situatie en wensen.

Positieve conclusie
1. Investeren in het verduurzamen van jouw woning levert altijd (veel) geld op.
2. Prijsstijgingen van de energiekosten hebben veel minder effect in jouw portemonnee.
3. Wat jou redenen ook zijn om te verduurzamen, de voordelen spreken voor zich.

Totaalprijs advies

€ 23.323,24 inclusief btw

Uitvoering van alle installaties
Positief Wonen helpt jou graag met het uitvoeren en realiseren van alle gekozen maatregelen en installaties.
Voor deze service rekenen wij geen extra kosten! Tevens begeleiden wij dan ook de ISDE subsidie aanvraag en
de BTW teruggave (indien van toepassing). Jij wordt dus volledig ontzorgt en er is 1 aanspreekpunt. Dit
communiceert heel prettig en duidelijk. Als jij dit wilt gaan we meteen voor jou aan de slag. Positief Wonen wil
inspireren, creëren, realiseren en feliciteren.

Kortingsactie: € 50 korting op een energielabel
Jij krijgt korting als je besluit een energielabel te laten maken, na ons advies en als alle installaties zijn
uitgevoerd. Dit kan interessant zijn voor jouw rentekorting.

Bijzonderheden / afspraken

POSITIEF KIEZEN
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Kom vandaag nog in actie voor
ons milieu en jouw portemonnee

Ondertekening
Voor akkoord gekozen opties, kosten en begeleiding uitvoering door Positief Wonen.
Voor deze diensten gelden de algemene voorwaarden van Positief Wonen (zie bijlagen en ook website).

Akkoord,
Positief Wonen, Bjorge Janssen

Akkoord,
Mirzana Malkic

POSITIEF KIEZEN

15

Duurzaamheidsrapport
Parlevlietstraat 13, Berghem

  


