
Samen verduurzamen

Hoger-Amstellaan 26 – 56



Waarom samen verduurzamen?

Voor een fijnere woning

Voor het milieu

Voor lagere woonlasten



Wat hebben we al gedaan?

• Technische onderzoeken

• Gesprekken met 10% van de bewoners

• Plan voor verduurzaming van woningen



Wat is het plan?

Isoleren

• Spouwmuren isoleren

• Binnenzijde van het dak isoleren

• Verouderd dubbel glas vervangen door HR++ glas

• Panelen in de kozijnen vervangen

• Kieren rondom kozijnen, deuren en ramen dicht maken

• Vloerisolatie (alleen bij Hoger-Amstellaan 26-40)

Ventileren

• Aanbrengen mechanisch ventilatiesysteem (MV)

• MV-schakelaar in keuken en badkamer

• Plaatsen ventilatieroosters in bestaande kozijnen

Zonnepanelen

• Keuze voor 6, 7 of 8 zonnepanelen op uw dak (als dit past)



Isoleren: spouwmuur

• Isoleren spouwmuren

• Werkzaamheden van buitenaf



Isoleren: dak

• Aan de binnenkant van uw dak brengen we een flink 

pak isolatie aan tussen de balken van het dak

• Dit wordt netjes afgewerkt

• Is het dak van uw woning al geïsoleerd? Laat het 

ons weten. We kijken dan of we dit  kunnen laten zitten



Isoleren: vervangen glas en panelen

• Verouderd dubbel glas vervangen door HR++ glas in 

de huidige kozijnen

• Toiletramen niet (indien aanwezig)

• Panelen in de kozijnen vervangen

• Kieren rondom kozijnen, deuren en ramen worden 

dicht maken



• Isolatie aanbrengen tegen de onderkant van de vloer

• Als u geen kruipluik heeft, dan maken we dit voor u in 

de watermeterput bij de voordeur

Deze maatregel wordt uitgevoerd bij de woningen aan

de Hoger-Amstellaan 26-40.

Isoleren: vloer



Ventileren

• Aanbrengen mechanische ventilatie in keuken, 

toilet en badkamer

• CO2-sensor in de woonkamer

• Schakelaar in keuken en badkamer

• Ventilatiebox op zolder

• In diverse ramen komen ventilatieroosters

• Gezonde lucht in huis

• Schimmel krijgt geen kans



Uw energierekening gaat omlaag

• Gemiddelde gasbesparing ruim € 25,- p/m

• Geen huurverhoging, alleen 

een bijdrage voor de ventilatiebox: € 1,10 p/m

• Uw voordeel: gemiddeld € 23,90 per maand

Isoleren en ventileren: uw portemonnee



• Zonnepanelen zijn een vrije keuze naast isoleren en ventileren

• U kunt hier voor kiezen

• Er worden 6, 7 of 8 panelen bij u gelegd (als dit past)

• Opbrengst gemiddeld € 4,- per maand/per paneel

• U bespaart € 16,- per maand 

• Uw bijdrage is € 2,- per maand/per paneel

(in de servicekosten)

Zonnepanelen



Onderhoud

Tijdens het verduurzamen ook onderhoud:

• Bijplaatsen van spouwankers

• Nalopen van de aansluiting tussen gevel en dak

• Hang-en sluitwerk kozijnen nalopen 

• Plaatsen drie rookmelders



Uw stem telt!

• U krijgt een voorstel:

• Wij vragen uw medewerking en instemming

- De werkzaamheden van het Comfortpakket gaan door 

(bij alle 16 woningen) als minimaal 70% instemt

De voordelen op een rij

• Minder kou en tocht

• Langer koel in de zomer

• Gezonde lucht in huis

• Lagere woonlasten



Hoe lang duurt het?

• Ongeveer 6 werkdagen in uw woning

• We starten in het najaar van 2021

• In verband met Corona zijn er 

extra veiligheidsmaatregelen



Samen verduurzamen

Zonder uw hulp kunnen wij het niet!

• Ruimte maken voor de aannemer

• Bijvoorbeeld op zolder

• U kunt gewoon blijven wonen
• U hoeft niet thuis te blijven (maar dat kan wel)

• U kunt uw sleutel geven (maar dat hoeft niet)

• Wij maken natuurlijk geluid en stof…
• Maar ruimen aan het eind van elke dag op



Uw instemming is belangrijk!

• Het project gaat door als minimaal 70% instemt

• Bij uw verbetervoorstel ontving u een formulier

• Wij vragen u deze liefst voor 6 augustus te sturen

• Dit kan met de antwoordenvelop…



Uw contactpersoon

Meer informatie via:

Heeft u vragen?

Stel ze gerust!

Ik beantwoord ze graag

Merve Turan

06 – 205 113 86

save@eigenhaard.nl



Doet u 
ook mee?


