
G R O E I W I J Z E R

De aankoop van een nieuw huis 
is het natuurlijke moment om te 
investeren in duurzame maat
regelen, oftewel klimaatregelen. 
Door dit moment aan te grijpen 
benut u de volledige woon
periode om de investering terug 
te verdienen en kan de financie
ring direct worden meege nomen 
bij de hypotheekaanvraag. Zo 
heeft u alles geregeld nog voor 
u de woning betrekt. Goed idee, 
toch? 

K L I M A A T R E G E L E N

Zonnepanelen

Zonneboiler

Hybride warmtepomp

Ventilatie

+CO2 BESPARING

De GroeiWijzer is een product van Groei-
Woning. Om u een beeld te geven van de 
mogelijkheden is dit advies samengesteld 
op basis van een opname, informatie uit 
openbare bronnen en specialistische kennis 
en ervaringen uit de markt. Aan de indica-
ties van inves teringen,  besparingen en CO2- 
compensaties kunnen geen rechten worden 
ontleend. Dit is geen offerte. Hiervoor advi-
seren wij een specifieke opname.

DUURZAME 
ENERGIE

Verlaging 
vaste la sten

Verhoging 
woningwa a rde

Verhoging 
wooncomfort

Effectieve 
kl ima atbijdrage

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

Dakisolatie

Vloerisolatie

Raamisolatie

Gevelisolatie

ENERGIE
BESPAREN

✔

✔

✔

✔
Deze woning wordt natuurlijk geven
tileerd. Goede ventlatie is  belangrijk 

voor een  gezonde woning.

Deze woning biedt genoeg ruimte 
voor de installatie van een zonneboi
ler. Hiermee gebruikt u de zon voor 
het verwarmen van tapwater in huis.

De mogelijkheid om een hybride 
warmtepomp te installeren vereist 

aanvullend onderzoek.

Het dak van de woning biedt ruimte 
voor zonnepanelen. Hiermee wekt u 
een groot gedeelte van uw elektrici

teitsverbruik zelf op. 

Het dak is in het verleden al geïso
leerd, maar de isolatie kan verbe
terd worden om zo de warmte in de 

 woning beter vast te houden. 

Er is nog enkel glas aanwezig in de 
woning, door deze te vervangen voor 
HR++ glas krijgt u meer comfort met 

minder energie.

De spouwmuur van deze woning is 
nog leeg, door deze te voorzien van 
isolatiemateriaal kan veel energie

verlies worden tegengegaan. 

Deze woning heeft nog geen isolatie 
in de kruipruimte. Door deze  ruimte te 
isoleren wordt veel energie bespaard 

en het wooncomfort verhoogt.
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Met deze maatregelen bespaart de woning een                     
CO2-uitstoot gelijk aan de CO2-opname van 187 bomen. 187


