Wist u dat?

Wilt u nog meer weten?
Schakel eens een energiecoach in!

Nieuwbouw

Vanaf 2019 is al onze nieuwbouw
gasloos en energieneutraal. EPC = 0
€

€

2014 - 2022: Ambitie Woonwenz
€

€

Wilt u meer weten over wat u zelf kunt doen om uw woonlasten te verlagen?
Schakel dan eens een energiecoach in. Vanaf 2020 heeft Woonwenz een aantal
eigen energiecoaches. Dit zijn speciaal getrainde medewerkers die u graag thuis
komen adviseren over uw energieverbruik.
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€ 41,5 miljoen voor energiebesparende maatregelen
€

€

6.375 woningen worden aangepakt

U kunt een afspraak maken door onderstaand kaartje in te vullen en naar ons terug te
sturen. Een postzegel is niet nodig. Stuurt u liever een email? Dat kan natuurlijk ook.
U bereikt onze energiecoaches via Energiecoaches@woonwenz.nl.
Vermeld in de email welke dagen of dagdelen uw voorkeur hebben.
De energiecoaches worden in januari en februari 2020 opgeleid.
Hierna worden de huisbezoeken ingepland. Wij nemen contact
met u op om een afspraak te maken
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2019: Stand van zaken
€

Nu al € 21,7 miljoen geïnvesteerd
3.350 woningen gedaan
€

€

A

Duurzamer wonen
én geld besparen

Molenbossen 618
5923 AJ Venlo-Blerick

€

€

woonwenz.nl
info@woonwenz.nl

Een ‘A’ score op
duurzaamheid in
Aedes Benchmark

Dat doen we samen.

facebook.com/Woonwenz
twitter.com/Woonwenz1907
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Fotografie
Theo Smeets, Richard Fieten

Zonnepanelen
€

€

€

2022: Opbrengst: jaarlijks € 1 miljoen voor de huurders!
2022: In totaal 23.000 zonnepanelen op 3.800 woningen
€

€

De brochure is gedrukt op een FSC gecertificeerd (recycled) papier
op basis van eucalyptus pulp. Het papier is tevens geproduceerd
onder de strenge voorwaarden van het EU Ecolabel.

Hoe wij onze woningen energiezuiniger maken?

Ja, ik wil graag een adviesgesprek

We voorkomen warmteverlies en tocht door goede isolatie, zorgen voor energiezuinige installaties
en lichten onze huurders voor over wat zij zelf kunnen doen.

met een Woonwenz Energiecoach!
Mijn gegevens:

Mijn voorkeur gaat uit naar:
(aub aanvinken welke dagen of dagdelen uw

• tocht
• warmteverlies
• hoge energiekosten

1.

2.

3.

Isoleren

Installaties

voorlichting

(zoals zonnepanelen)

Slim met ernergie omgaan

Voornaam en achternaam:

voorkeur hebben, meerdere opties mogelijk).

Straat en huisnummer:

Maandagochtend

Maandagmiddag

Postcode en plaats:

Dinsdagochtend

Dinsdagmiddag

Telefoonnummer:

Woensdagochtend

Woensdagmiddag

Emailadres (indien u dat heeft):

Donderdagochtend

Donderdagmiddag

vrijdagochtend
(De energiecoaches brengen alleen tijdens onze
kantooruren huisbezoeken)

Samen
voor een
duurzame wijk

Tips om energie te besparen
€

Hoe energiezuinig uw woning misschien ook is, uw energielasten zijn voor een groot deel
afhankelijk van uw eigen verbruiksgedrag. Waar kunt u zelf zoal op letten?

Bespaarlijstje

Gemiddelde besparing

Sluit alle deuren in huis en verwarm alleen de ruimtes waar u veel bent.

€ 190

Zet uw thermostaat ‘s nachts op 15 graden. Elke graad die u meer stookt dan nodig is 7% meer gasverbruik.

€ 80

per jaar

(Let op! Bij vloerverwarming niet lager dan 17 of 18 graden zetten).
Zet de thermostaat op 15 graden als er overdag niemand thuis is (niet bij vloerverwarming).

€ 130

Verwarm de slaapkamer niet.

€ 60

Zet uw thermostaat een uur voordat u gaat slapen al op 15 graden.

€ 20

Samen voor een duurzame wijk

Douche niet te lang.

€ 45

Voorkom onnodig stroomverbruik en zet apparaten helemaal uit in plaats van op de stand-by stand

Meer dan 6.000 van onze woningen zijn (of worden nog) voorzien van extra
energiebesparende voorzieningen. We steken daar bijna 42 miljoen euro in. Dat doen we
natuurlijk voor ons klimaat, maar ook voor de portemonnee van onze huurders! Daarom
doen we dit ook zonder huurverhoging. Dat is best bijzonder. Onze huurders profiteren
dus maximaal van iedere ingreep, van extra isolatie tot zonnepaneel.

€ 90

Een koelkast verbruikt veel stroom. Heeft u een extra koelkast in de kelder of schuur?

Nog meer besparen?

(bij 3 minuten korter)

1. Ventilatie

€ 60

Laat ramen en deuren niet onnodig openstaan als de verwarming aan staat, maar blijf wel ventileren! Zo voorkomt u
vocht en schimmel. Lucht regelmatig en sluit ventilatieroosters nooit af.

Overweeg om deze weg te doen.
€ 35

Zet de wasmachine alleen aan als hij vol is en was zoveel mogelijk op 30 graden
Hang was te drogen in plaats van een wasdroger te gebruiken.

€

(bij 3 x per week)
€

€ 780

(per jaar:)

€

€

2. Apparaten

€

Let bij de aanschaf van nieuwe apparaten op de energiezuinigheid, herkenbaar aan het energielabel A+++.
Laat u niet misleiden door een A+ label. Bij een aantal
apparaten, zoals wasmachines en koelkasten, is dit het
minst zuinige label.

€

Welke woningen pakken we aan?
In totaal hebben wij zo’n 8.500 woningen. Van iedere woning
hebben we in kaart gebracht wat mogelijk en nodig is,
hoeveel de ingrepen de bewoner op kunnen leveren en wat
voor ons financieel haalbaar is. Dat wisselt nogal. Daarom
worden niet alle woningen aangepakt. Dat is vaak ook niet
nodig. Onze nieuwbouw van de afgelopen jaren is al heel
energiezuinig. Ook hebben we in het verleden bij renovaties
al veel geïnvesteerd in duurzaamheid. In andere gevallen zijn
de mogelijkheden helaas beperkt. Denk bijvoorbeeld aan
monumenten of andere gebouwen waar de kosten erg hoog
zouden zijn, terwijl het de bewoner weinig oplevert.
Wat kunt u zelf doen?
Of uw woning nu wel of geen extra energiebesparende
voorzieningen krijgt, u kunt zelf ook veel doen om uw

energielasten te verlagen. In deze brochure geven wij u hier
tips voor, maar we werken sinds kort ook met energiecoaches.
Als huurder van Woonwenz kunt u gratis een bezoek van een
energiecoach aanvragen. Deze geeft aan de hand van uw
eigen situatie tips om uw energieverbruik te verminderen.
En wat doen we na 2022?
Natuurlijk stoppen we na 2022 niet met verduurzamen.
In 2050 moeten al onze woningen energieneutraal zijn.
Dat betekent dat de woning net zoveel energie opwekt als
dat er nodig is voor het verwarmen van de woning, maar ook
om bijvoorbeeld te kunnen koken of douchen. 2050 lijkt nog
heel ver weg, maar achter de schermen werken wij al hard om
dit te kunnen halen.
Hoe zit dat met de nieuwbouw?
Om in 2050 helemaal energieneutraal te kunnen zijn, is het
belangrijk dat alle nieuwbouw die we vanaf nu bouwen al
energieneutraal én gasloos is. De energierekening van een
huurder van zo’n nieuwbouwwoning bestaat alleen nog uit
het stroomverbruik van eigen huishoudelijke apparaten. De
huurder heeft geen stookkosten meer of kosten voor warm
water. Hoewel energieneutraal bouwen heel duur is, willen
we ook bij nieuwbouw dat de huurder maximaal profiteert
van de energievoordelen. We kiezen er daarom voor om geen
extra kosten, zoals een energieprestatievergoeding (EPV), in
rekening te brengen.

4. Energieleverancier

Stap ieder jaar over van energieleverancier. Dat hoeft niet
veel werk te zijn. Op internet kunt u bijvoorbeeld meedoen
aan energiecollectieven of via vergelijkingssites gemakkelijk
overstappen.
5. Zonnepanelen

Hebben wij zonnepanelen op uw woning gelegd? Controleer
of ze aangesloten zijn en meld ze aan bij uw energiemaatschappij. Neem contact met ons op als u hier vragen over
heeft.

Wist u dat u zelf de meeste invloed op uw energielasten heeft?
Verstandig stoken en letten op het elektraverbruik kan enorm schelen in uw portemonnee.

Woonwenz
Antwoordnummer 137
5900 VB Venlo

Invloed op energieverbruik van
meeste (onder) naar minste (boven)

Wat doen we zoal?
In de periode tussen 2014 en 2022 zijn (of worden nog) zo’n
6.300 van onze woningen energiezuiniger gemaakt. Soms veel
ingrepen tegelijkertijd. Bijvoorbeeld complete nieuwe daken
plus nog vloerisolatie en nieuwe kozijnen met isolatieglas. In
andere gevallen leggen we alleen zonnepanelen of vervangen
we alleen een paar ruiten of een deur. We werken ook met innovatieve technieken. Denk aan radiatoren die samen met een
zuinig warmte terugwin systeem zorgen voor een aangenaam
binnenklimaat. Of aan mechanische afzuigsystemen die het
cv-water verwarmen met de warmte uit afgezogen lucht.

Vervang uw gloeilampen en halogeenlampen door ledlampen.
Een ledlamp is tot 7 keer zuiniger dan een gloeilamp. Doe
lampen altijd uit als u een ruimte verlaat.

Duurzame opwekking van
energie zonnepanelen /
warmtepompen

Duurzame opwekking van energie
zonnepanelen / warmtepompen
Hergebruik warmte
door installaties (WTW)

Kosten

Zuinigere (HR) ketel
Isolatie
Zuinig stoken (eigen gedrag) 
voorlichting / energiecoach

Hergebruik warmte
door installaties (WTW)
Zuinigere (HR) ketel

Opbrengst

Isolatie
Zuinig stoken (eigen gedrag)
voorlichting / energiecoach

Kosten van maatregel van
hoogste (boven) naar laagste (onder)

Totaal

€ 70
€

3. LED-lampen

