
// Energiescan

De energiescan is zo opgezet dat er voor een 
minimum aan kosten, een advies gegeven kan 
worden, geheel afgestemd op de persoonlijke 
wensen en mogelijkheden.

Huisbezoek 
Tijdens het huisbezoek, zullen we het huis scan-
nen op mogelijke zaken die het energieverbruik 
negatief beïnvloeden. Tevens zullen we bekijken 
of beoogde maatregelen die vallen binnen uw 
budget ook mogelijk zijn in de woning. Na afloop 
van de schouw zullen wij u wijzen op de mogeli-
jkheden van energiebesparende maatregelen, 
zowel op korte als lange termijn. Binnen dit 
gesprek zult u merken dat met een klein beetje 
enthousiasme de eerste stappen om uw ener-
gieverbruik terug te dringen, zeer laagdrempelig 
zijn, en dat daar geen groot budget voor nodig 
is.
 
Terugverdienen
Wij zijn er van overtuigd dat, zelfs als de kosten 
van de energiescan niet voldaan kunnen worden 
uit het bedrag dat door de energie corporatie 
uitgekeerd wordt (mits u lid bent), met behulp 

van de tips uit het gesprek, de kosten van deze 
scan al terugverdiend kan worden.

Rapport 
Binnen enkele weken na de scan ontvangt u een 
rapport. In dit rapport zullen de volgende zaken 
besproken worden:

- De huidige situatie.

- Een vergelijk van uw energieverbruik ten op-
zichte van het gemiddelde verbruik.

- Een opsomming van maatregelen die voor uw 
woning en situatie realiseerbaar zijn.

Er worden geen offerte’s uitgebracht voor de 
maatregelen. Wel zal een indicatie gegeven 
worden van de kosten en te verwachte terugver-
dien tijden.

U bent dus geheel vrij om zelf een aannemer of 
installateur te kiezen, of indien mogelijk deel te 
nemen aan een gezamenlijke inkoop vanuit de 
vereniging.
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Type *

Bouwjaar *

Eigendom *

In geval huurwoning

NAW1

Naam

Adres

Telefoonnummer

ALGEMEEN2

Vrijstaand 2-onder-1-kap Rijtjes Hoek Appartement/Flat

Eigen woning
Huurwoning

Toestemming verhuurder voor 
aanpassingen

Geen toestemming voor 
aanpassingen

Energieverbruik *

Gas Elektra Elektra  
teruglevering

Water

Afgelopen jaar

1 jaar terug
2 jaar terug



Koken *

Gas

Elektra

Aantal personen in huishouden *

Afmeting woning: *

m2 M3
Begane grond
1e verdieping
2e verdieping
3e verdieping

WOONSCHIL3

Woonschil: *

Kruipruimte Garage onder Buitenlucht 
onder

Vloerverwarm-
ing

Vloer beg. grond

Vloer 1e verdieping

Vloer 2e verdieping

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Type ramen: *

Enkel glas Dubbel glas HR++ Tripple glas
Begane grond
1e verdieping
2e verdieping

In aluminiumstrip tussen de ruiten staat aangegeven of het HR of HR++ is, 
eventueel met U-waarde. 2.0W/m2K = HR  :  1,2W/M2K = HR++



Gevel: *

        Isolatie   /   Geen isolatie
Spouwmuur  /   Geen spouwmuur

Monument: *

Ja   /   Nee

Type dak: *

Hellend   /   Plat   /   Beide

Dakisolatie: *

Ja   /   Nee

Richting grootste dakvlak: *

Z   /   ZO   /   O   /   NO   /   N   /   NW   /    W   /   ZW

Kierdichtheid: *

Ja   /   Nee   /   Gedeeltelijk
Tochtstrippen in alle draaiende delen, dus ramen en deuren.

Serre aanwezig: *

Ja   /   Nee   

TECHNIEK4

Type ketel: *

CR/Moederhaard HR107
VR Houtkachel
HR100 Bouwjaar
HR104

Indien aan bovenzijde van ketel er 2 pijpen zijn, dan is het minimaal een VR of HR ketel, anders 
CR. Zit er onder de ketel een afvoer naar het riool, dan heb je te maken met een HR ketel. Welk 
type HR staat op een sticker ergens op de ketel.



Tapwater: *

Combiketel
Boilervat CV gestookt
Boilervat elektrisch

Zonneboiler
Keukengeiser
Warmtepomp boiler

Keukenboiler: *

Ja   /   Nee

Mechanische ventilatie: *

Niet WTW Afzuig

Bouwjaar: 

Type CV: *

Radiatoren Vloerverwarming Luchtverwarming Elektrisch

Ja   /   Nee Ja   /   Nee Ja   /   Nee Ja   /   Nee

Type thermostaat: 

Standaard
Klok

Weersafhankelijk
Slim

Type droger: 

Niet
Condens
Afvoer standaard

Warmtepomp
Gasdroger

Verlichting: *

% Gloeilamp
% Spaarlamp

% Hallogeen
% Led

Zonnepanelen: *
Aantal WP totaal



INTERESSE IN DE TOEKOMST5

Bent u van plan in de 
komende 3 jaar te in-
vesteren en hoeveel? Nee €0 -€1.000 €1.000 - 

€5.000 
€5.000 - 
€10.000 

Meer dan 
€10.000 

Geinteresserd in: 

Vervangen ketel Ja   /   Nee

Zonnepanelen Ja   /   Nee

Warmtepomp Ja   /   Nee

Zonneboiler Ja   /   Nee

Isolatie Ja   /   Nee

Verbeteren huisschil Ja   /   Nee

GEWENSTE FOTO’S6

Huis voor en achterzijde: 

HR type en plaatje ketel: 

Voeg een foto toe aan de energiescan van de voorzijde van het huis en een van de achterzijde.

Voeg een foto van toe aan de energiescan van het HR type van de ketel en van de ketel zelf.

Stuur de energiescan op per post naar:  Ruinerwold Energie Neutraal  
      Dijkhuizen 31 A
      7961 AE Ruinerwold 
 
Of scan het in en email het naar:   info@ruinerwoldenergieneutraal.nl


