Samen energie neutraal!

Stap 1: uw situatie scannen

Door middel van deze folder willen wij
van Bildtse Stroom samen met u de
start maken om gemeente het Bildt
energie neutraal te maken!

De energierekening is een onderdeel
van onze maandelijkse woonlasten. De
1ste stap is het verkrijgen van inzicht in
uw energieverbruik. In samenwerking
met een energieadviseur kunnen wij
met een warmte camera een warmte
scan van uw woning maken om te
kijken waar de meeste warmte
verloren gaat.

In samenwerking met u streven wij
naar een gemeente die langzaam
energie neutraler wordt. Dit kan
worden bereikt door bijvoorbeeld het
uitvoeren van energiebesparende
maatregelen.
Voorbeelden hiervan zijn isolatie,
aanschaﬀen zonnepanelen, plaatsen
van dubbel glas, energiezuinige
apparaten en zelf bewuster omgaan
met energie. Een andere manier is
groene energie afnemen van het
coöperatieve energiebedrijf Noordelijk
Lokaal Duurzaam.

Wilt ook u aan de slag met
duurzame energie? Volg dan de
volgende vijf stappen en ontdek
wat ú kunt doen om energie en
kosten te besparen.

Stap 2: Eﬃciënt
verwarmen & isoleren
De 2de stap is het eﬃciënt verwarmen
van uw woning en het aanbrengen van
isolatie. Dit met als voornaamste doel
om de energielasten te verlagen. Een
woning zonder isolatie verliest veel
warmte via ramen, buitenmuren, het
dak en de vloer van de begane grond.
Goede isolatie zorgt er voor dit verlies
van warmte wordt beperkt. Zuinig en
eﬃciënt verwarmen kan door een
verouderde CV-ketel te vervangen door
een HR-combiketel of een
HRe-combiketel die zelf elektriciteit
opwekt. In onderstaande afbeelding
kunt u zien wat energiebesparende
maatregelen gemiddeld kosten en wat
de jaarlijkse besparing is.

Subsidie mogelijkheden
Niet iedereen heeft direct geld
beschikbaar om maatregelen als
isolatie of de aanschaf van
zonnepanelen te kunnen betalen.
Daarom heeft de provincie Friesland de
Friese Energie Premie in het leven
geroepen om u hiermee te
ondersteunen. Meer informatie
hierover vind u op:
www.snn.eu/friese-energiepremie.
Daarnaast is er een landelijke energie
bespaar lening. Hiermee kunt u
eventuele energie besparende
maatregelen ﬁnancieren. Op
www.ikinvesteerslim.nl kunt u
berekenen of u in aanmerking komt
voor een ﬁnanciering en wat uw
maandelijkse lasten zullen zijn.
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