
Wonen zonder aardgas 
Je woning energievriendelijk en comfortabel

We gaan van het aardgas af! Maar hoe doe je dat als woningeigenaar? Is het wel betaalbaar? 
Welke warmtepomp is geschikt voor mijn woning? Is het verstandig om nu over te stappen  
of nog te wachten? Klimaatmissie Nederland is dé organisatie die voor alle huiseigenaren  
een totaaloplossing biedt. Van inmeten, adviseren, uitvoeren, controleren tot een dynamisch 
onderhoudsplan voor jouw woning.

De 8 voordelen van wonen zonder aardgas

ALTIJD DE JUISTE  
TEMPERATUUR IN HUIS

ALTIJD GRIP OP  
JE ENERGIEKOSTEN

JE WONING IS  
MEER WAARD!

ALTIJD FRISSE LUCHT  
IN HUIS

ZELF JE ELEKTRICITEIT  
OPWEKKEN

DOOR BESPARING  
INVESTERING BETALEN

BINNEN MINDER  
GELUID VAN BUITEN

JE WONING BESTUREN  
MET KLIMAAT-APP

Kom langs in het  
belevingscentrum!
•  Altijd frisse lucht in huis!
•  Koelen & verwarmen
•  Warm & koud water
•  Een gratis Klimaatplan  
 voor jouw woning



De familie De Jong uit de wijk Vathorst in 
Amersfoort, woont in een eengezinswo-
ning van 135 m². De woning is gebouwd na 
1995, wat betekent dat de woning al goed 
is geïsoleerd.

Het gezin bestaat uit 4 personen, ouders  
Sandra en Joost en hun 2 kinderen. De  
woning is voorzien van een CV-ketel en 
een MV-box (mechanische ventilatie).

ENERGIELASTEN NU
Warmwaterverbruik: normaal = 240 liter warm 
water per dag bij 4 personen.
Huidige kWh-verbruik: 4040 kWh per jaar.

Het gezin heeft nu een aardgasrekening van  
€ 105,- per maand. De kosten per maand voor 
elektra bedragen € 67,-. Totaal zijn de energie- 
lasten op dit moment € 172,- per maand.

Energielasten woning nu en straks
Praktijkvoorbeeld

Overstappen op een aardgasloze woning:  
met frisse lucht en gekoelde kamers
Familie De Jong wil graag hun oude CV vervangen 
door een warmtepomp en tevens hun woning 
comfortabeler maken. Gekoelde kamers in de  
zomer en altijd frisse lucht in de woning. Maar wat 
kost dat dan?

De gekozen maatregelen:
• 18 zonnepanelen
• Warmtepomp en boiler 300 liter
• 8 nieuwe radiatoren, 6 met boosters
• 4 kamers met frisse lucht
• MV-box
• Nieuwe groepenkast
• Elektrisch koken

De totale kosten, inclusief installatie, prestatie- 
garantie en btw zijn: € 24.500,-. Tevens ontvang je  
een dynamisch onderhoudsplan voor de komende 
20 jaar.

Na het doorvoeren van de maatregelen heeft 
familie De Jong geen gasrekening meer. De woning  
is all-electric. Hun elektraverbruik zal daarom  
toenemen.

ENERGIELASTEN STRAKS
Familie De Jong heeft de afweging gemaakt om  
de €10.000,- eigen geld te gebruiken voor de  
renovatie. De rest wordt gefinancierd door middel 
van een Energiebespaarlening (rente 2,53 %,  
looptijd 15 jaar). De maandelijkse energielasten 
worden nu gevormd door hun elektraverbruik  
plus de afbetaling van de lening inclusief rente. 
Maandelijks zijn de totale kosten van elektra en  
afbetaling lening: € 193,- per maand.

Voor € 21,- meer per maand is de familie  
De Jong van het aardgas af en woont in een 
energiezuinige comfortabele woning met  
gekoelde kamers en altijd frisse lucht.



Hoe wordt een woning aardgasvrij?

Samenwerkingsverband: totaaloplossing via 1 loket

Klimaatmissie Nederland inventariseert, organiseert en realiseert via het 6-stappenplan 
alle maatregelen die nodig zijn om een woning energievriendelijk te maken: zonder  
aardgas en met een zo laag mogelijk energieverbruik.

STAP 1
Persoonlijk gesprek

STAP 2
Klimaatplan

STAP 3
Inmeten

STAP 4
Offerte

STAP 5
Uitvoering

STAP 6
Controle

Klimaatmissie Nederland is een samenwerkings- 
verband van fabrikanten, uitvoerende en onder- 
steunende partijen. Wij verzorgen in wijken de voor-
bereiding, begeleiden de financiering en de uitvoe-
ring van woningrenovaties. Samen organiseren wij 
voor elke woning een totaaloplossing, via 1 loket 
waar huiseigenaren alles kunnen regelen.  

Klimaatmissie Nederland gelooft in een collectieve 
wijkaanpak en faciliteert gemeenten en provincies 
met het daadwerkelijk realiseren van aardgasloze 
woningen via collectieve woningrenovaties.

Aardgasvrij wonen is wonen met optimaal woon-
comfort, een gezond binnenklimaat en je woning 
verbruikt geen aardgas meer.

Woningen na 1995: haalbaar  
en betaalbaar
Er zijn verschillende manieren om de verduurzaming 
van een woning gebouwd na 1995 te financieren.  
Op dit moment kunnen woningeigenaren de ver-
duurzaming van hun woning zelf fi nancieren, een 
lening afsluiten bij de gemeente of het Nationaal 
Energiebespaarfonds. Er zijn subsidiemogelijkheden 
voor verschillende maatregelen. Klimaatmissie  
Nederland kijkt samen met de woningeigenaar  
naar de wensen en mogelijkheden en begeleidt  
het aanvragen van leningen en/of subsidies.



ONTZORGEN  
EN OPTIMALE ENERGIEBESTURING

Veel woningeigenaren zien door de bomen het  
bos niet meer. Wat moet ik doen, wie moet de  
maatregelen laten doen, hoe weet ik dat alle maat-
regelen hoe op elkaar aansluiten en alles echt  
optimaal werkt. Welke garanties heb ik en hoe weet 
ik zeker dat ik grip heb op mijn energiekosten de  
komende jaren? 

Het samenwerkingsverband van Klimaatmissie  
Nederland ontzorgt woningeigenaren volledig.  
Van de voorbereiding, begeleiding financiering,  
de uitvoering tot een dynamisch onderhoudsplan. 
Via de app heb je altijd inzicht in jouw woning, krijg 
je tips als we denken dat je energie kunt besparen, 
geven tijdig aan wanneer zaken vervangen moeten 
worden en regelen dat ook gewoon voor je. We  
zorgen voor een optimale energie besturing van 
jouw woning, passend bij jouw wensen en woon- 
situatie. 

Aan de slag met jouw woning

Aan de slag met jouw woning? Laat je  
informeren en vraag vrijblijvend een  
persoonlijk gesprek aan voor jouw woning 
via www.klimaatmissienederland.nl

Welke maatregelen?
Om de woning aardgasvrij te maken zijn er een  
aantal maatregelen nodig. Je woning wordt voorzien 
van lage temperatuur radiatoren met frisse lucht-
toevoer. Je CV-ketel wordt vervangen door een 
wamtepomp en boiler. We vervangen de groepen-
kast, de woning wordt voorzien van zonnepanelen 
en je stapt over op inductie koken.

Als ik al iets heb gedaan?
In een persoonlijk gesprek geef jij aan wat je al hebt 
gedaan, bijvoorbeeld dat je al zonnepanelen hebt 
geplaatst of wat je wil gaan doen. In een app maken 
we een persoonlijk klimaatplan voor jouw woning. 
Zo krijg je een vergelijking van wat je nu betaalt  
en wat je de komende jaren gaat betalen met de  
parameters die jij hebt ingegeven.

Ben je toe aan het vervangen van je cv-installatie? 
Of wil je aan de slag met het energiezuinig of  
helemaal energieneutraal maken van je woning?  
In Vathorst start Klimaatmissie Nederland om alle 
woningeigenaren te faciliteren met alle installatie-
technische maatregelen die je kan toepassen voor 
het verduurzamen van je woning. Van persoonlijk 
advies, inmeten, tot de daadwerkelijke uitvoering  
en installatie. Ben je geïnteresseerd? Weet je niet of 
je wilt meedoen en hoe je het moet aanpakken?

Jouw klimaatmissie,  
de makkelijkste weg  
naar duurzaam wonen!

Comforttip: koelen,  
temperatuurtip
Het was vandaag overdag 25 graden.  
Maak vanaf 23.00 uur gebruik van de koele 
buitenlucht. Klik hier om alle frisse lucht  
toevoerpunten vannacht aan te zetten.

Mijn klimaatmissie

Plan een persoonlijk gesprek in voor  
een Klimaatplan voor jouw woning via  
www.klimaatmissienederland.nl
 
Adres: Wouda 13, 3825 MA Amersfoort Vathorst

Mijn klimaatmissie


