
Aan de slag met je woning! 

Klimaatmissie Nederland is dé organisatie in Nederland  
die voor alle huiseigenaren een totaaloplossing biedt.  
Van adviseren, inmeten, uitvoeren, controleren tot een  
dynamisch onderhoudsplan voor jouw woning.

Gratis persoonlijk gesprek en Klimaatplan  
voor jouw woning!
Boek een persoonlijk gesprek in met één van onze  
adviseurs via www.klimaatmissie.nl of kom langs  
tijdens de wijkbijeenkomst op donderdag 23 januari.  
Tijdens het vrijblijvende persoonlijke gesprek worden  
de verschillende maatregelen die geschikt zijn voor jouw  
woning doorgenomen en verwerkt in een Klimaatplan. 

Laat je informeren en inspireren!  
Kom langs in het Klimaatmissie Belevingscentrum,  
Wouda 13, winkelcentrum Vathorst en ontdek alle  
voordelen van energievriendelijk en comfortabel wonen.  
In het belevingscentrum zijn diverse woonruimtes  
nagebootst, die laten zien wat er verandert als je gezond,  
comfortabel, energievriendelijk en aardgasvrij gaat wonen.
 
Klimaatmissie Belevingscentrum | Wouda 13
zaterdag 10.00 – 14.00 | dinsdag 13.00 – 17.00
woensdag t/m vrijdag 9.30 – 17.00  
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De familie Bakker uit de wijk Vathorst in Amersfoort, woont 
in een eengezinswoning van 150 m². De woning is gebouwd 
na 1995, wat betekent dat de woning al goed is geïsoleerd.

Het gezin bestaat uit Nico, Astrid en hun hond Robbie.  
De woning was voorzien van een CV-installatie met  
zonneboilerinstallatie, paneelradiatoren en (verouderde) 
mechanische ventilatie box. Een aantal weken voor de  
uitvoering van het klimaatplan is er op de begane grond 
vloerverwarming aangelegd.

ENERGIELASTEN TOEN
Het gezin had een gasrekening van € 85,50 per maand. De kosten per  
maand voor elektra bedroegen € 76,65. Totaal waren de energielasten  
€ 162,15 per maand.

Overstappen op een aardgasloze woning:  
met frisse lucht en gekoelde kamers
De familie Bakker wilde 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. 

Energielasten woning toen en nu
Praktijkvoorbeeld

Wat is er allemaal aangepast in huis?
• CV installatie vervangen door (lucht/water) warmtepomp installatie  

inclusief boiler 300 liter
• Paneelradiatoren vervangen door lage temperatuur radiatoren  

met koelmogelijkheid
• 24 zonnepanelen geplaatst op schuine daken en platte dak
• Oxygen frisse lucht toevoerpunten geplaatst in kamer en de twee slaapkamers
• Nieuwe zuinigere mechanische ventilatiebox geplaatst
• Ventilatiekanalen gereinigd en opnieuw afgesteld
• Energie-aansluiting verzwaard door Stedin
• Nieuwe groepenkast geplaatst
• Waterzijdig inregelen van de installatie

De totale kosten, inclusief installatie, prestatiegarantie en btw waren: € 31.000,-. 
Na het doorvoeren van de maatregelen heeft de familie Bakker geen gasrekening 
meer. De woning is all-electric. Hun elektraverbruik is daarom toegenomen.

ENERGIELASTEN NU
De familie Bakker heeft de afweging gemaakt om de investering van  
€ 31.000,-  te financieren met een lening. De rentekosten hiervoor  
bedragen € 51,67 per maand.

De maandelijkse energielasten worden nu gevormd door het elektra- 
verbruik inclusief de kosten van de verduurzaming van de woning.

Het verwachte stroomverbruik is 8500 kWh. De verwachtte opbrengst  
van de zonnepanelen is 6425 kWh. De verwachte stroominkoop bedraagt 
2075 kWh. 

Na de renovatie betaalt de familie Bakker nu € 39,77 per maand voor  
elektra. 

Woonlasten neutraal
De maandelijkse kosten voor elektra (€ 39,77) en rente (€ 51,67), geeft de familie 
Bakker de mogelijkheid om € 70,73 te gebruiken voor het aflossen van de lening. 
Zij hebben de verduurzaming woonlastenneutraal kunnen uitvoeren. 

De familie Bakker woont nu in  
een energiezuinige comfortabele woning met  

gekoelde kamers en altijd frisse lucht. 



Aardgasvrij gluren bij de buren 
Het verhaal van Nico & Astrid Bakker

Nico: “Wij wonen sinds 2004 in ons huis 
hier in Amersfoort Vathorst samen met 
onze hond Robbie. Ik heb al heel lang 
veel affiniteit met het verduurzamen 
van woningen en wijken. Dit komt ook 
mede door mijn opleiding bouwkunde 
en mijn werk als bouwkundig architect. 
We hadden ons al verdiept in onder  
andere zonnepanelen maar de stap naar 
uitvoering hadden we nog steeds niet 
genomen. We bleven en beetje hangen 
in een soort van onzekerheid. Toen  
verscheen er een mailing van Klimaat-
missie Nederland in de brievenbus 
waarna wij uiteindelijk een compleet  
klimaatplan voor onze woning hebben 
laten uitwerken. De maatregelen,  
de kosten, de financiering, de terug- 
verdientijd en uitgebreide uitleg over 
alle mogelijkheden en oplossingen zijn  
in ons Klimaatplan helder in kaart  
gebracht."

Astrid: “Wat ons erg aansprak is het  
feit dat in het plan ook de mogelijkheid 
om ons huis te koelen meegenomen 
kon worden. Met de laatste twee hete 
zomers die we hebben gehad nog  
vers in het geheugen was dat voor ons 
ook een heel belangrijk punt. Met de 
Viessmann warmtepomp in combinatie 
met onze JAGA lage temperatuur  
radiatoren kunnen we alle ruimtes in 
huis heel comfortabel en energiezuinig 
verwarmen en koelen. Een ander heel 
belangrijk onderdeel van ons Klimaat-
plan zijn de gefilterde frisse lucht  
toevoerpunten in combinatie met een 
nieuwe mechanische ventilatiebox.  
Ik ben zelf behoorlijk allergisch. Een  
gezond binnenklimaat is voor mij per-
soonlijk ontzettende belangrijk. Onze 
Oxygen frisse lucht toevoerpunten zijn 
voorzien van M6 filters waardoor heel 
veel fijne stofdeeltjes van buitenaf  
tegengehouden worden. Hierdoor komt 
er veel minder stof in huis en heb ik veel 
minder last van mijn allergie. Het feit 
dat de ‘oude’ luchtroosters bij de ramen 
niet meer open staan en dat de ramen 
niet meer open hoeven om frisse lucht 
naar binnen te krijgen is vooral psycho-
logisch even wennen. De mechanische 
ventilatie zorgt voor de afvoer van  
vochtige en smerige lucht en de toe-
voerpunten zorgen voor gefilterde frisse 
lucht in huis. Bijkomende voordeel is 
dat de vochtbalans in huis veel beter is 
waardoor het huis met minder energie 
op temperatuur blijft."

Waar? Amersfoort Vathorst. Woningtype? Twee-onder-een-
kap-woning. Woonoppervlakte ca. 150 m². Bouwjaar? 2004. 
Verwarming? Vloerverwarming op de begane grond en  
radiatoren in de overige ruimtes. Wensen? Aardgasloos  
wonen met een gezonder binnenklimaat en naast verwarmen 
ook koelmogelijkheid in de zomer. Klimaatmissie Nederland 
begeleidde de familie Bakker bij het verduurzamen van hun 
woning aan de hand van het Klimaatplan. 

Totaaloplossing  
en financiering
Nico: “Wij hebben gekozen voor de  
totaaloplossing inclusief aardgasvrij  
wonen. Bij vrijwel alle woningen in 
Vathorst is die stap goed te doen omdat 
de isolatiewaarde van de huizen goed is. 
Maar het is alles bij elkaar opgeteld best 
een pittige investering. Voor ons zijn  
de totale kosten ongeveer € 31.000,-  
geweest. Een groot deel van de kosten 
zit in de 24 zonnepanelen inclusief  
optimizers en omvormer. Een ander 
groot deel zit in de complete warmte-
pompinstallatie. 

Wij hebben het gefinancierd door een 
extra, relatief goedkope, lening af te 
sluiten. We leven nu aardgasvrij en  
gebruiken alleen nog stroom die we 
voor een groot deel zelf opwekken. Ik 
ben gek van meten dus we hebben een 
speciale app waarmee we het verbruik 
van het huis dagelijks in de gaten hou-
den. Naast dat dit leuk en interessant  
is maakt het je ook nog meer bewust 
van alle energieverbruik in je huis. We 
zijn heel benieuwd waar we uitkomen 
over een jaar gezien. 

Onze woning is door Klimaatmissie  
Nederland aardgasvrij en comfortabeler 
gemaakt. Ze begeleiden je niet alleen 
met het maken van het plan. Ze nemen 
al het werk uit handen, zorgen voor 
prestatiegarantie en ze zorgen voor het 
onderhoudscontract. Het is heel prettig 
dat je voor alles één aanspreekpunt 
hebt. 

Ze hadden weliswaar iets meer dagen 
nodig dan vooraf verwacht, maar  
uiteindelijk is alles binnen twee weken 
geregeld.”

Astrid: “Het is toch een behoorlijke  
ingreep in je huis. Je bent eigenlijk  
twee weken even je huis kwijt. Van de 
elektricien en de radiatorinstallateur  
tot de warmtepompinstallateur en  
de plaatsers van de zonnepanelen.  
De hele dag lopen er verschillende  
mensen door je huis. Maar als je dat 
van tevoren weet dan is dat prima te 
doorstaan.”

Nico: “Ik adviseer wijkgenoten die aan 
de slag willen met verduurzaming van 
de woning om eens een bezoek te  
brengen aan het Belevingscentrum in 
de Rabobank Vathorst vestiging. Laat  
je goed informeren en laat vooral ook 
een persoonlijk Klimaatplan uitwerken. 
Naast dat het gratis is wordt je een flink 
stuk wijzer als het gaat om duurzamer, 
gezonder, comfortabeler en wellicht 
zelfs zoals bij ons aardgasvrij wonen.”

“Wat wij fijn vonden is  
dat je bij Klimaatmissie 
Nederland een compleet 
advies en direct een  
offerte met alle toeters  
en bellen uit kan laten 
werken.”

Nico en Astrid: “Wij zijn  
blij met onze comfortabele 
woning. Kom maar op  
met die strenge winter en 
hete zomer. Onze woning  
is er klaar voor.” 

Bij Nico  

en Astrid  

Bakker



Hoe dan?
Veel woningeigenaren zien door de  
bomen het bos niet (meer). Wat moet  
ik doen, voor welke partijen moet ik  
kiezen, hoe weet ik dat alle maatregelen 
goed werken, hoe zit het met garanties, 
maakt een warmtepomp echt veel  
geluid en gaat het goedkomen met mijn 
energieverbruik en mijn maandlasten?

Samenwerkingsverband  
Klimaatmissie Nederland 
Wij inventariseren, organiseren en  
realiseren alle maatregelen die nodig 
zijn om een woning energievriendelijk, 
gezond en comfortabel te maken. Wij 
ontzorgen woningeigenaren volledig. 
Van het advies, de voorbereiding tot de 
werkelijke uitvoering en het onderhoud 
met prestatiegarantie. Één aanspreek-
punt met daarachter alle disciplines  
die nodig zijn.  

Er zijn verschillende manieren om  
de verduurzaming van een woning  
gebouwd na 1995 te financieren. Op  
dit moment kunnen woningeigenaren 
de verduurzaming van hun woning  
zelf financieren, een lening afsluiten  
bij een bank of het Nationaal Energie- 
bespaarfonds. Er zijn subsidiemogelijk-
heden voor verschillende maatregelen. 
Klimaatmissie Nederland kijkt samen 
met de woningeigenaar naar de  
wensen en mogelijkheden en helpt  
bij het aanvragen van leningen en/of 
subsidies.

Aan de slag in Vathorst en Nieuwland

Wijkbijeenkomst woningen 
Vathorst en Nieuwland  
op donderdag 23 januari
Op donderdag 23 januari van 19.30 uur tot ca. 21.00 uur 

organiseren wij voor bewoners uit Vathorst en Nieuwland 

een informatiebijeenkomst in het Klimaatmissie  

Belevingscentrum. Kom een goed verhaal halen over  

comfortabeler, gezonder en wellicht zelfs aardgasvrij wonen! 

Kom langs en laat je informeren over:
• energie besparen en opwekken
• gezond wonen en lekker slapen
• goed ventileren
• verwarmen en koelen
• warmtepomp en boiler
• een gratis klimaatplan voor jouw woning
• financiering en subsidies
• garanties en onderhoud

Meld je direct aan via 
www.klimaatmissienederland.nl

Kom een goed verhaal halen in het Klimaatmissie  
Belevingscentrum Amersfoort Vathorst of  

vraag direct een gratis Klimaatplan aan voor jouw  
woning via: www.klimaatmissie.nl.

Aardgasvrij wonen  
in woningen die zijn  
gebouwd na 1995 is  
haalbaar en betaalbaar


