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Rabobank Duurzaam Wonen

• Hagerhof- Venlo



Waarom verduurzamen?



Waarom verduurzamen?



• Lagere energielasten

•Hogere woningwaarde

•Meer wooncomfort

•Draagt bij aan het milieu

•Minder afhankelijk van energieleverancier 

Klaar voor Aardgasvrij!

Voordelen van verduurzamen



Welke mogelijkheden heb ik?



Gemiddeld verbruik en energielasten
Weet wat je verbruikt

1730 mᶟ
3451 KwH
Was  € 167
Nu € 432

680 mᶟ
2770 KwH
Was  € 98
Nu € 229

780 mᶟ
3753 KwH
Was  € 133
Nu € 286

1424 mᶟ
2000 KwH
Was  € 128
Nu € 320

Uitgangspunt  €2/mᶟ en €0,50/KwH

Gemiddeld meer-
persoonshuishouden in 

Nederland gebruikt
1200mᶟ gas en 

2500 KwH stroom



Waar kan ik beginnen? 

Link website:
www.rabobank.nl/verduurzamen

http://www.rabobank.nl/verduurzamen


Huisscan HomeQgo

Totaal netto 
investering  €9000 

en besparing op 
energierekening    
€ 255 per maand



Persoonlijk advies nodig?



Stap voor stap verduurzamen

Beperk de energievraag & verlaag je energiegebruik 

Gedrag aanpassen, isoleren en 
ventileren

Gebruik duurzame energiebronnen

Bijv. zonnepanelen
Efficiënt gebruik van fossiele energie

Bewust omgaan met je 
energieverbruik



Hoe betaal je het?

1. Spaargeld

2. Hypotheek

3. Consumptieve Lening

4. Subsidie

2. Oriëntatie



Hoe betaal je het?
Spaargeld



Hoe betaal je het?
Hypotheek

Vrijwel alleen interessant bij 
aanpassing hypotheek:
- Verhuizing, 
- Verbouwing, 
- Oversluiten.



Hoe betaal je het?
Consumptief lenen

Provincie Limburg
Rente tot 2%

Rijksoverheid
Rente 0% tot inkomen  €45.000

Rente tot 3,85%

Rabobank
Rente tot 4,7%

Nationaal Warmtefonds
Ook mogelijk zonder draagkracht



Hoe betaal je het?
Subsidies

2022/2023 landelijk: 30% subsidie op isolatie en warmtepomp

2022  Landelijk: BTW teruggaaf bij zonnepanelen

2022 Gemeente: - subsidie afkoppelen regenwater

- energievouchers RREW voor huurders

- Met gemak, zon op je dak (Roxanne)



Energiebesparende voorzieningen

• Gevel-, dak-, leiding-, vloerisolatie, 

• HR++(+) beglazing, 

• energiezuinige kozijnen en/of deuren en daarmee gelijk te stellen 
constructieonderdelen indien deze voorzieningen worden getroffen icm HR 
beglazing (ten minste HR++), 

• douche-warmteterugwinningsysteem, 

• energiezuinig ventilatiesysteem indien deze voorziening wordt getroffen in 
combinatie met andere energiebesparende voorzieningen, 

• warmtepompen, 

• zonnecellen 

2. Oriëntatie



Samengevat: wat levert het op?

Lagere energielasten

Duurzame en 
energiezuinige woningen 
hebben lagere 
energielasten.

Wooncomfort

Goede isolatie zorgt voor 
minder tocht en lawaai.

Omgeving

Bijdrage aan schonere 
dorpen, buurten en 
steden.

Woningwaarde

Een woning met een beter 
energielabel is meer waard 
en wordt sneller verkocht.



2727

Bedankt voor jullie aandacht!

Zijn er vragen?
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http://www.morgeninvenlo.nl/

