Balk Bouw Rotterdam

Energielabel Woning
Net als voor koelkasten, wasmachines, auto’s en nog veel meer energieverbruikende apparaten is het ook
mogelijk het energielabel van uw woning te bepalen. Meten is weten zeggen we vaak in de bouw. U kunt er uw
voordeel mee doen door te weten hoe u uw woning energiezuiniger kan maken. Een groot bijkomend voordeel,
buiten nog de milieuaspecten, is dat u deze kosten vrijwel altijd op termijn terug kunt verdienen.
Het verdient aanbeveling niet zomaar te beginnen met isoleren, een goed doordacht (langere termijn) plan
voorkomt dubbel werk en kan u maximaal laten profiteren. Behalve de aanwezige isolatie zijn ook de installaties
van bijvoorbeeld CV en mechanische ventilatie belangrijk voor de energiebehoefte van de woning.
Het bepalen van het energielabel en verstrekken van energiecertificaat kunnen wij voor u verzorgen voor een
prijs van € 190,--. Het kan ook gratis!! 1* Verstrekt u ons opdracht voor het nemen van energiebesparende
maatregelen dan is dit gratis en krijgt u de kosten terug. In het kader van Europese regelgeving (EPBD) bent u
verplicht om, bij verkoop of verhuur van de woning, een energiecertificaat te overhandigen.
Het energielabel bepalen is één, een maatwerk Energie Prestatie Advies is twee.

Energie Prestatie Advies
Het energie prestatie advies neemt het huidige energielabel van de woning als uitgangspunt en gaat aan de hand
van uw wensen en de vele, diverse, mogelijkheden bepalen welke energie besparende maatregelen het meest
rendabel zijn en wat, op meerdere vlakken, de “verdienste” is. Het advies is een echt “maatwerk” advies alleen
voor uw woning. Als gezegd gaat het niet alleen om isoleren maar kan het eventueel ook gaan om het
aanpassen van installaties in de woning. Het advies geeft aan wat uw nieuwe energielabel is na het treffen van
de diverse “maatregelen”
Het advies kent de volgende hoofdstukken:
- 1, Inleiding
2, Beschrijving van de woning
3, Energiegebruik huidige situatie
4, Energiebesparingadvies
5, Algemene informatie bij isolerende maatregelen
Wij kunnen een Energie Prestatie (maatwerk) Advies (EPA) voor u opmaken voor een prijs van € 250,--. Het kan
ook gratis!! 1*

Balk Bouw Rotterdam
Mogelijke Maatregelen
- Na-isoleren van spouwmuren
- Isolerende beglazing plaatsen
- Kooktoestel andere keuze
- Gevel isolatie buitenzijde
- Leiding isolatie
- Mechanische ventilatie wijzigen
- Isoleren van hellend dak
- Spaarlampen monteren
- WarmteTerugWin unit plaatsen
- Isoleren van platdak
- Zonneboiler plaatsen
- HR combi CV ketel plaatsen
- Vloerisolatie in kruipruimte
- Zonnepanelen plaatsen
- Kierdichting
- Warmtepomp plaatsen
Voor alle te treffen maatregelen kunt u bij Balk Bouw terecht. Doen we het niet zelf dan wel een van onze
uitstekende, betrouwbare relaties.

Waarom?
-

Energiebesparing goed voor uw portemonnee maar ook voor het milieu.
Dit jaar nog lage, 6%btw, op arbeid.
Betere en gezondere woonomgeving.
Meer comfort.
Woningen met beter energielabel (A,B,C) kunnen een tot 4 a 5% betere verkoopwaarde hebben.

Een afspraak maken?
Bel ons of stuur een email voor het maken van een afspraak. Wij komen bij u aan huis om de situatie op te
nemen, uit te leggen en te bespreken. Hiervoor is de nodige informatie nodig voor. Het is handig als u een en
ander alvast opzoekt en klaar hebt liggen.
- Energie afrekeningen.
- Bouwkundige tekeningen van de woning.
- Bestek, omschrijving en tekeningen van eventuele verbouwingen en aanpassingen aan de woning.
- Informatie over de in uw woning aanwezige installaties, CV, MV e.d.

Hoe energie zuinig is uw woning?
Voor meer informatie, zie onze site
www.balkbouw.nl
010 – 521.41.10
post@balkbouw.nl

Balk Bouw een Bouwgarant aannemer!
*1: Gratis bij opdracht van minimaal € 2.500,--, woning maximaal 700m3 inhoud, aanbieding geldig tot 1/7/2014.

