EML Advies

Energieloket Flevoland voor onafhankelijk advies
Het Energieloket Flevoland geeft onafhankelijk advies over
energiebesparing en over het zelf opwekken van energie aan
bewoners en bedrijven. Woonwaarde omhoog, energierekening
omlaag. Energieloket Flevoland helpt!
Advies is mogelijk over:
• energiebesparing
• duurzame energie opwekken
• energieneutraal (ver)bouwen
• financieringen en subsidies
Hoe kunnen we u helpen?
Het Energieloket Flevoland is telefonisch en digitaal bereikbaar.
Ook kunt u in uw gemeente een spreekuur bezoeken.

V3.0

Adres: ABC weg 123 0000 AA Larsenhuizen
Bouwjaar: 1984
Huidig energielabel: C
Persoonlijk gesprek gehad op: [dag/maand/jaar]

•
•
•
•

Tel: 0320-252004
Mail: energieloket@nmfflevoland.nl
Check uw woning: zie 'doe de check’ op
www.energieloketflevoland.nl
Spreekuur: zie voor 'waar en wanneer’ uw gemeentelijke
pagina op www.energieloketflevoland.nl

Advies ‘energiezuinig wonen
Geadviseerde maatregelen voor deze woning:
•

Vloerisolatie 13-20 cm 1772

•

•

Dakisolatie 13-20 cm 6553

•

•

Ramen woonruimes HR++ glas

•

Ramen slaapkamer HR++ glas
1699
Totaal jaarlijkse
besparing
gas en elektra:

2096
Huidig gasverbruik (m3)
1244
Nieuw gasverbruik (m3)
1119
Jaarlijkse besparing
€ 75

Huidige situatie
Adres: ABC weg 123 0000 AA Larsenhuizen
bouwjaar: 1984
Huidig energielabel: C
Persoonlijk gesprek gehad op: Zaterdag 18 januari

Huidig elektra verbruik (kWh)
3200
Nieuw elektra verbruik (kWh)
3200
Jaarlijkse besparing
€0

€ 75

Investeringskosten (excl. eventuele
subsidies en BTW teruggave)
€ 12120
BTW teruggave voor zonnepanelen
€0
Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)
€ € 1.404
ISDE voor warmtepomp en/of zonneboiler:
€ N.v.t.
Duurzaamheidslening
€ 114
(Looptijd 120 maanden en 1,60% rente)
of Energiebespaarlening:
€ 115
(Looptijd 120 maanden en 1,7% rente)

Huidige maandelijkse energiekosten
€ 115

Huidig energielabel
C

Nieuwe maandelijkse energiekosten
(excl. aflossingskosten)
€ 109

Nieuwe energielabel
C

Dit advies is gebaseerd op de gegevens die u tijdens het gesprek zelf heeft aangeleverd. De vermelde berekening geeft een indicatie. De
investeringskosten zijn op basis van de marktprijzen voor energiezuinige maatregelen zoals deze ten tijde van het gesprek bij ons bekend
waren. Hetzelfde geldt voor de in het advies genoemde financiële regelingen (subsidies of leningen). Als u behoefte heeft aan een
financieel advies passend bij persoonlijke situatie, adviseren wij u om contact op te nemen met een erkend financieel adviseur. Aan deze
berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Energie-neutraal verbouwen? Let op! Eind 2021 beschikt elke gemeente over een
warmtevisie waarin staat welke oplossing voor uw wijk wordt gekozen. Wij adviseren u om bij uw gemeente navraag te doen naar de
plannen hieromtrent voor uw wijk als u met energieneutraal verbouwen aan de slag wilt gaan.

