
Technische cursussen voor een duurzame woning 

Wilt u meer weten over het verduurzamen van uw woning? Energie besparen 
nu de koude wintermaanden er weer aankomen. Is een warmtepomp iets  
voor mijn appartement? Er zijn veel ontwikkelingen op dit gebied en technisch 
is er van alles mogelijk. In de maanden oktober en november organiseert  
de VvE-balie en Hou van je huis een aantal interessante informatieve 
bijeenkomsten over deze onderwerpen. 

Deelname aan alle cursussen is gratis.

21 oktober  Isoleren en ventileren
4 november Warmtepompen en zonneboilers
11 november Elektrisch verwarmen met ketel,  
   radiator of infrarood

Geïnteresseerd? Geef u op met een e-mail aan vvebalie@denhaag.nl 
o.v.v. van uw naam, adres en de avond(en) waaraan u deel wilt nemen.

Alle bijeenkomsten vinden plaats in de Hou van je huis-winkel  

aan de Escamplaan. 
Plaats:  Escamplaan 305, Den Haag
Tijd:  19.30 - 21.45 uur

  inloop vanaf 19.15 uur

VvE-balie

mailto:vvebalie%40denhaag.nl%20?subject=Deelname%20cursus%20VvE-balie


Maandag 21 oktober  -  Isoleren en ventileren
In een matig geïsoleerd huis moet u harder stoken. Dit zorgt voor een hoge energierekening. 
Isolatie zorgt voor een maandelijkse besparing én voor meer wooncomfort. En wist u dat  
veel mensen de fout maken om wel te isoleren, maar niet te ventileren? Dat is essentieel  
voor een gezond binnenklimaat. Leer op deze avond alles over goed isoleren en ventileren!

Maandag 4 november  -  Warmtepompen en zonneboilers
Meer dan de helft van uw energierekening bestaat uit kosten voor verwarming en voor  
warm water. Duurzaam verwarmen scheelt flink op uw energierekening én u draagt bij  
aan de bescherming van ons klimaat. Met een warmtepomp kunt u uw gasverbruik drastisch 
verminderen, of zelfs van het gas af. Kom langs en hoor wat voor u de mogelijkheden zijn!

Maandag  11 november  -  Elektrisch verwarmen met ketel,  
radiator of infrarood 
U wilt graag van uw gasketel af, maar is een warmtepomp geen optie? Of is er een koud 
hoekje in uw woning, dat u wilt bijverwarmen? Geen zorgen, er zijn goede alternatieven  
voor een warmtepomp. Die zijn ook heel geschikt om plaatselijk per ruimte te verwarmen. 
Wij vertellen u deze avond alles over elektrische cv-ketels, elektrische radiatoren,  
elektrische vloerverwarming en infraroodpanelen.


