
Wij starten om 19.00
Dank u voor het wachten!

• Vragen kunt u stellen via de chat.

• Mocht uw vraag aan het eind van deze avond niet zijn beantwoord dan kun uw vraag via 
info@woonwijzerwinkel.nl alsnog stellen.

• De webinar wordt later deze week nog per mail toegestuurd 

Webinar Aardgasvrij Ready



Programma Webinar

19:00 Welkom / poll
19:05 Presentatie WWW
19:50 Presentatie Duco
19:55 Presentatie HR Solar
20:00 Afsluiting + vragen

Webinar Aardgasvrij Ready



Vragen

• Heeft u vragen, dan kunt u ze stellen via de chat.

• We proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Mocht uw vraag aan het eind van deze 
avond niet zijn beantwoord dan kun uw vraag via info@woonwijzerwinkel.nl alsnog stellen.

• De webinar wordt opgeslagen en later deze week nog per mail toegestuurd als u zich heeft 
ingeschreven voor deze webinar

Webinar Aardgasvrij Ready



Poll

Waar komt u vandaan?

Hoe oud bent u?

Is uw woning al geïsoleerd?

Wie van u wil op korte termijn van het gas af?

Webinar Aardgasvrij Ready



WoonWijzerWinkel service
• Wij selecteren verwerkers op prijs en kwaliteit:
• Goede opvolging
• Selecteren op regio en wens
• Moeten een goede garantie bieden op hun uitgevoerde

werkzaamheden en producten
• Streven naar geen verassingen in prijs en kwaliteit

• De WoonWijzerWinkel
• Kijkt desgewenst mee met de offerte
• Staat u altijd te woord
• Staat tot € 3000,- garant

Webinar Aardgasvrij Ready



WoonWijzerWebshop

Webinar Aardgasvrij Ready
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Inkoopacties nog lopend



Inkoopacties

Webinar Aardgasvrij Ready





1. Beperk de energievraag
a) isoleren
b) energiezuinig ventileren

2. Energiezuinig verwarmen / aanpassen afgiftesysteem
3. Koken op inductie
4. Energie opwekken 

Isoleren

Aardgasvrij ready maken van de woning



Door te isoleren wordt de energievraag beperkt. 
Er zal minder energie nodig zijn om uw huis te verwarmen.
Dit is de basis voor volgende duurzame stappen.

• No regret maatregel
• Minder warmteverliezen
• Meer wooncomfort
• Energiezuiniger
• Klaar voor lage temperatuurverwarming en van het gas af

Isoleren

Isoleren



Isoleren

Van het gas af: isolatie eisen



• Synthetische materialen
• Minerale materialen
• Hernieuwbare materialen
• Reflecterende materialen

Isoleren

Type isolatiematerialen



Vloer Gevel Dak

Waar isoleren

Isoleren



1. Op de vloer
2. Onder de vloer
3. Op de kruipruimte bodem

Vloer isoleren

Isoleren



1. Isoleren aan de buitenzijde
2. Isoleren van de spouwmuur
3. Isoleren aan de binnenzijde

Gevel isoleren

Isoleren



1. Isoleren aan de buitenzijde
2. Isoleren aan de binnenzijde
3. Isoleren van de zoldervloer

Dak isoleren

Plat dak isoleren

Isoleren



Vervangen van bestaande beglazing:
• Besparing
• Comfortverbetering

Isoleren

BUITE
N

HR++ Glas in bestaande kozijnen





Oude woningen ventileren op natuurlijke wijze door:
• Naden en kieren
• Open raam

Na extra isoleren en kierdichting geen natuurlijke ventilatie meer door naden en kieren

Ventileren

Isoleren is ventileren



Elke dag wordt de lucht in uw huis vervuild door:
• Uitademen
• Koken, douchen
• Huisdieren
• Apparatuur
• Schadelijke stoffen in huis

Ventileren

Waarom ventileren?



Ventileren

Ventilatie systemen

A: natuurlijke 
toevoer en afvoer

B: mechanische toevoer
en natuurlijke afvoer

C: natuurlijke toevoer 
en mechanische afvoer

D: mechanische 
toevoer en afvoer



• Toevoer via roosters in gevel
• Afvoer via mechanische ventilatie box

• Gecontroleerd
• Directe toevoer verse lucht
• Regelbaar met roosters

• Niet energie efficiënt
• Type ventilatierooster is aandachtspunt

Ventileren

Ventilatie systeem C



Balans ventilatie:

• Aangevoerde (verse) lucht is volledig in balans met de hoeveelheid afvoerde (vervuilde) 
lucht

• Het is een gesloten ventilatiesysteem dat bestaat uit een ventilator, een warmte
terugwin unit en luchtkanalen

• Geen raamroosters
• Elke ruimte voorzien

van een kanaal

• Centrale en 
Decentrale systemen

Ventileren

Ventilatiesysteem D



Vragen?





Afgiftesysteem

Als u geïsoleerd heeft en gezorgd voor goed energiezuinige ventilatie kunt  u verwarmen met 
lage temperaturen of met een elektrisch afgiftesysteem. 

A. Lage temperatuur verwarming
• Lage temperatuur radiatoren
• Vloerverwarming

B. Elektrische verwarming
• Infrarood panelen
• Elektrische vloerverwarming
• Elektrische radiatoren

LTV / afgiftesystemen



A. Lage temperatuur verwarming

Lage temperatuur verwarming is het verwarmen van de woning met een lagere water 
temperatuur.

• Het afgiftesysteem heeft een groter oppervlak nodig om genoeg warmte te kunnen 
afgeven.

• Lage temperatuur verwarming voelt anders aan. Het is een gelijkmatige warmte. En er is 
minder straling vanaf de radiatoren.

• De woning wordt op een constantere temperatuur gehouden.

LTV / afgiftesystemen



Lage temperatuur verwarming met de cv-ketel

Cv- ketel aanvoer temperatuur verlagen naar 50 of zelfs 40 graden

Voordelen:
- Besparen op gas
- Test of uw woning goed geïsoleerd is

Voor een optimaal resultaat:
- Combineren met speedcomforts
- Combineren met LT- radiatoren

LTV / afgiftesystemen



Lage temperatuur verwarming met de cv-ketel

De cv-ketel combineren met hybride warmtepomp

LTV / afgiftesystemen



B. Elektrisch afgiftesysteem

- Infrarood panelen
- Elektrische vloerverwarming
- Elektrische radiatoren

LTV / afgiftesystemen





Koken en warm tapwater

Van het gas af 
> aardgasvrij koken 
- Inductie

> warm tapwater
- Elektrische boiler / keukenboiler 
- Doorstroomverwarmer
- Warmtepompboiler 
- Zonneboiler

Warm tapwater



Waarom een zonneboiler?
• Direct gebruik van de zon
• Interessant bij beperkt dakoppervlakte
• Technische levensduur > 20 jaar
• Door hoge temperaturen ideaal voor produceren van 

warm tapwater
• Onafhankelijk van isolatiewaarde
• Kan voorzien in 15 -25% van totale warmtebehoefte

Waarom steeds interessanter?
• Minder gasverbruik: CO2 reductie, goed voor milieu
• Lange termijn besparing energierekening tot wel 60% besparen op energiebehoefte 

tapwater
• Energielabel verbetering -> woningwaarde

Zonneboiler



ISDE subsidie

Investeringssubsidie duurzame energie:
• Zonneboilers
• Warmtepompen

• Subsidie loopt tot en met 2030
• 100 miljoen beschikbaar in 2020
• In 2020 is reeds ca. 47,5 miljoen euro geclaimd
• De aanvraagtermijn is binnen 6 maanden na installatie 

van het apparaat

Aanvragen kan via rvo.nl

Subsidies en leningen



• Woningeigenaren kunnen opzoeken of hun gemeente subsidies heeft voor het isoleren van 
de woning: www.energiesubsidiewijzer.nl

• VvE’s én woningeigenaren kunnen gebruik maken van de Subsidie Energiebesparing Eigen 
Huis (SEEH). 

• Er dienen twee energiebesparende maatregelen genomen te worden. 

• De subsidie voor isolatie gaat vanaf 2021 onder de ISDE subsidie vallen

Subsidies en leningen

Subsidies isoleren

http://www.energiesubsidiewijzer.nl/


Energiebespaarlening

Subsidies en leningen

• Woningeigenaren en VvE’s kunnen met deze lening energiebesparende maatregelen
financieren. 

• Lenen kan tot €25.000 en tot €65.000 voor Nul-op-de-Meter woningen met een zeer lage
rente

• Aanvragen kan bij het Nationaal Energiebespaarfonds



Vragen?
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Pakket DucoBox Silent incl. groot onderhoud: € 395,00 incl. BTW

Reinigen van bestaande kanalen en ventielen (max 5 stuks);
Demonteren en afvoeren van oude MV box en flexibele slangen;
Leveren en monteren van het Ducobox Silent incl. vochtboxsensor en easyswitch achterplaat;
Leveren en monteren van nieuwe flexibele aansluitingen voor toevoer en afvoer;
Het demonteren van en afdoppen van bestaande 3-standen bediening in de keuken;
Het leveren en monteren van de nieuwe afstandsbediening
Inregelen van de nieuwe MV installatie!

Gratis afstandsbediening batterij * 



Pakket DucoBox Energy Comfort incl. groot onderhoud: € 1.790,00 incl. BTW

Reinigen van kanelen en bestaande toevoer en afvoerventielen (max 10 stuks);
Demonteren en afvoeren oude WtW box en flexibele slangen;
Leveren en monteren van het Ducobox Energy Comfort incl. randaarde wcd
Leveren en monteren van nieuwe  akoestische flexibele aansluitingen voor toevoer en 
afvoer;
Het leveren en monteren van condensafvoerslang naar het bestaande sifon
Het demonteren van en afdoppen van bestaande 3-standen bediening in de keuken;
Het leveren en monteren van de nieuwe afstandsbediening 
Inregelen van de nieuwe MV installatie!

Gratis extra set filters* Gratis afstandsbediening batterij * 



Pakket DucoBox Eco Hybride incl. groot onderhoud: € 3.629,00 incl. BTW

Reinigen van kanalen en bestaande afzuigventielen (max. 5 stuks);
Demonteren en afvoeren oude MV box en flexibele slangen;
Leveren en monteren van de DucoBox Eco incl.. montagestoel en incl. randaarde wcd
Leveren en monteren van nieuwe akoestische flexibele slangen bij afvoerzijde; *(excl. Gevel en dakdoorvoeren)
*( excl. Geisoleerde kanalen vanaf de doorvoeren naar de Ducobox Eco)
Het leveren en monteren van flexibele CV aansluitset naar bestaande CV
Het leveren en aanbrengen van een condensafvoerslang * (excl. Aanpassing rioolaansluiting t.b.v. condensafvoer)
Het demonteren van en afdoppen van bestaande 3-standen bediening in de keuken;
Het leveren en monteren van de nieuwe afstandsbediening
Inregelen van de nieuwe MV installatie!

Inclusief subsidie
(bewoner vraagt aan)



Presentatie HRsolar



• Nederlandse fabrikant van zonneboilers
• Opgericht in 2002
• Driven by innovation (innovation Award 2018)
• Maatschappelijke onderneming
• Landelijk dealernetwerk

18-11-2020

Wie is HRsolar



Verschil in type zonnecollectoren
Nero collector 1,6m2 zon oppervlak Maxis collector 2,5m2 zon oppervlak
Mix met elektrische zonnepanelen Groter en hoger rendement per m2
Opdak of platdak Indak, opdak en platdak
Uitgangspunt esthetisch Uitgangspunt prestatie
Maar 4cm dik (dunste ter wereld)

Presentator
Presentatienotities




Waarom kiezen voor een zon thermisch systeem?

• Tot 65% gas besparen op je tapwater verbruik
• Tot circa 1000 gratis warme douchebeurten
• Eenvoudig toe te passen in bestaande situatie
• Geruisloze duurzame oplossing
• Esthetisch mooi dakvlak met Nero collector en zonnepanelen
• Weinig dakvlak benodigd (gemiddeld 2 tot 3 collectoren)
• Veilige lange termijn investering (technische levensduur > 20 jaar)
• Uitstekend te combineren met andere technieken (voorbereiding gasloos)

• CV Ketel
• Warmtepomp (All Senz Vat)
• Elektrisch bijverwarmen d.m.v. element 3kW

Presentator
Presentatienotities




18-11-2020

• 1 set voor 2 persoon huishoudens (120 liter, 1 Maxis collector) 
• Besparing/jaar: ca. 1340 kWh/ca. 150 -250m3

• 1 set voor 4 persoon huishoudens (200 liter, 2 Maxis collectoren)
• Besparing/jaar: ca. 2697 kWh/ca. 300 -400m3

• Scherpere prijs inclusief installatie, materiaal en minus ISDE subsidie
• Vaste menukaart voor uitbreidingen (bv: langere leidinglengtes…)
• Na aanmelding actie: binnen 48 uur een telefoontje van verkooppartner WoonDoo
• Installateur is Energy Guards uit Den Haag
• Binnen 5 dagen een offerte
• Na akkoord offerte binnen 8 weken geïnstalleerd en in werking gesteld

Uitgangspunten actieprijs
Ondersteuning CV Ketel
Geen ruimteverwarming behoefte
Geen stadverwarming aansluiting
Afstand collectoren t.o.v. voorraadvat max. 7,5 m
Boilervat max. 3m van de CV-ketel

Toelichting actie met Woonwijzerwinkel



18-11-2020

Dank voor uw aandacht!



Inkoopacties

Inkoopacties



Vragen?

Webinar Aardgasvrij Ready



Tot slot

• Mocht uw vraag niet zijn beantwoord dan kun uw vraag via info@woonwijzerwinkel.nl alsnog 
stellen.

• De webinar wordt opgeslagen en later deze week nog per mail toegestuurd als u zich heeft 
ingeschreven voor deze webinar

Bedankt voor uw aandacht

Webinar Aardgasvrij Ready
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