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energieadvies   
voor  VvE-ers

Prettig en energiezuinig 
wonen wil iedereen!

+  zekerheid in woonlasten
+  lagere energiekosten
+  meer wooncomfort
+  gebruik subsidie  
+  hogere woningwaarde
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Prettig wonen wil iedereen! 
Niet geïsoleerde woningen met 
verouderde installaties kosten 
meer energie en bieden minder 
woonplezier. Dat kan beter! 

Gratis energieadvies en begeleiding 
voor Rotterdamse VvE’s
VVE-010 en de gemeente Rotterdam 
bieden VvE’s een gratis energieadvies 
en begeleiding op maat aan. Het advies 
geeft inzicht in de manieren waarop de 
VvE het gebouw kan verduurzamen. 
Energiebesparing is vaak de motor tot 
woningverbetering en er is vaak meer 
mogelijk dan u denkt!

Het advies bestaat uit verschillende stappen: 

• Bouwkundige opname gebouw en 
 opname energieverbruik
• Keuze energiebesparende maatregelen
• Financieringsmogelijkheden 
 (lening en subsidies)
• Begeleiding bij het proces tot 
 besluitvorming in de VvE
• Hulp bij de subsidieaanvraag

Voor wie is dit gratis energieadvies?
Het advies is bedoeld voor Rotterdamse 
appartementseigenaren. Alle VvE-leden met 
een duurzame ambitie zijn welkom. Dat 
geldt ook voor VvE’s met een grooteigenaar 
zoals een woningcorporatie. VVE-010 betrekt 
ook de grooteigenaar bij de verkennende 
gesprekken. 

Wel zijn er enkele voorwaarden aan de VvE 
gesteld voor gratis advies en begeleiding: 

• De VvE heeft actieve leden en bestuur
• De VvE financiën zijn op orde.
• De VvE reserveert voor toekomstig 
 onderhoud
• Een aantal vve-leden kan tijd investeren in 
 het verduurzamingstraject van advies tot 
 en met uitvoering (commissie duurzaam). 
• Enkele VvE leden nemen deel aan de 
 gratis cursus ‘Rotterdamse VvE’s Met 
 Energie’ voor meer inzicht in techniek 
 en proces.

Wat moet u doen om u aan 
te melden voor gratis advies?
U meldt zich per mail of telefonisch 
bij VVE-010 aan om in aanmerking te 
komen voor een gratis energieadvies. 
U wordt dan uitgenodigd voor een 
intakegesprek. Wanneer de VvE voldoet 
aan de voorwaarden dan wordt de VvE 
gekoppeld aan een adviseur. Deze zal 
uw VvE begeleiden bij het samenstellen 
van een pakket aan verbetermaatregelen 
dat aantrekkelijk en betaalbaar is voor de 
meerderheid van bewoners. De adviseur  
blijft betrokken tot en met de realisatie.

Waarom biedt de gemeente  
Rotterdam gratis advies?
Rotterdam heeft hoge ambities op het gebied 
van een duurzame en aantrekkelijke stad. 
Dat kan alleen samen met de Rotterdammers 
gerealiseerd worden. Het comfortabel en 
duurzaam maken van bestaande woningen 
draagt daar in hoge mate aan bij.  
De gemeente Rotterdam stimuleert daarom 
VvE’s om stappen te zetten in duurzame 
woningverbetering.

Wilt u weten hoe uw VvE energie 
kan besparen, welke maatregelen 
het meest geschikt zijn om uw 
woning meer comfortabel en 
energiezuinig te maken en hoe de 
VvE de maatregelen kan betalen?
 
Mail dan naar duurzaam@vve010.nl. 
Bellen kan natuurlijk ook. 
De adviseur van VVE-010 is bereikbaar  
op 06-83975491

Tot slot
VVE-010 is de (onafhankelijke) vraagbaak 
voor Rotterdamse appartement- eigenaren. 
Wij zijn onafhankelijk en kunnen helpen 
bij allerlei zaken waar u mee te maken 
kunt krijgen. Van juridische kwesties rond 
uw VvE, het opstellen van een goed 
onderhoudsplan, tot maatregelen die 
leiden tot een toekomstbestendig gebouw. 
Daarnaast organiseren wij (gratis) cursussen, 
netwerkbijeenkomsten en informatieavonden 
overal in de stad. Wilt u daar meer over 
weten, of iets anders vragen, kijk dan 
ook eens op www.vve010.nl. Bellen of 
langskomen kan natuurlijk ook.

VVE-010 is de onafhankelijke vraagbaaak 
voor alle appartementseigenaren in 
Rotterdam 
 
Kom je er niet uit? Meer weten?  
Wij staan voor je klaar. 
Onze informatie en ons advies zijn gratis. 


