Hoe warmpjes
zit jij er
straks bij?
Ontdek je voordeel
tijdens de Achterhoekse
Bespaaractie.

de Achterhoekse Bespaaractie is een gezamenlijk initiatief van:

Samen d’ran
met de Achterhoekse
Bespaaractie!
Heb je een woning uit 1985 of ouder en wil je je energierekening verlagen en jouw
voetafdruk op deze aarde verkleinen? Energie besparen is altijd stap één: wat je
niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken! Agem voert namens Gemeente Aalten
het Energieloket uit om je wegwijs te maken in alle bespaarmogelijkheden. En de
komende tijd gaan we samen d’ran met de Achterhoekse Bespaaractie!

Wist je dat?
Woningen gebouwd vóór 1985 zijn bij de bouw niet of onvoldoende geïsoleerd. Door
je dak, muren, ramen, vloeren en/of kruipruimte te isoleren bespaar je direct op je
energierekening. Met goede spouwmuurisolatie geniet je bijvoorbeeld al snel van
een besparing tot wel 40% op je energielasten! Verderop in deze brochure rekenen
we nog meer fijne bespaarmogelijkheden voor je uit.
Het isoleren van je woning is een investering die snel is terugverdiend. Bovendien
betekent een lager gasverbruik minder uitstoot van broeikasgassen; en dat is weer
heel goed voor ons klimaat.
Een goed geïsoleerd, tochtvrij huis is bovendien veel behaaglijker om in te wonen. En
het krijgt daarbovenop ook nog eens een hogere verkoopwaarde! Isoleren is dus op
alle vlakken slim om te doen.

Samen isoleren
Tijdens de Achterhoekse Bespaaractie isoleer je samen met andere Achterhoekers
via Agem Energieloket. Door samen in te kopen betaal je een betere prijs. Agem
Energieloket selecteert betrouwbare uitvoerders in de Achterhoek of nét daarbuiten.
Je hebt geen omkijken naar de uitvoering, dit wordt allemaal voor je geregeld.

Dus, doe je ook mee met de Achterhoekse Bespaaractie?

Zo profiteer je in 9 stappen mee
van de Achterhoekse Bespaaractie!
stap 1

Meld je aan op: www.agem.nl/bespaaractie.

stap 2

Maak online een afspraak met een onafhankelijk adviseur.

stap 3

De adviseur brengt een bezoek aan jouw woning en verzamelt alle
gegevens die nodig zijn.

stap 4

Je ontvangt binnen twee weken een adviesrapport met
bijbehorende offertes, berekeningen van de te verwachten
terugverdientijd en een overzicht van subsidies en leningen.

stap 5

Voor de woningopname, het gesprek met de adviseur en het
adviesrapport betaal je tijdens de Achterhoekse Bespaaractie
achteraf eenmalig 30 euro.

stap 6

Regel je subsidieaanvraag en eventueel een Toekomstbestendig
Wonen Lening. Als je hierbij hulp nodig hebt, helpt Agem
Energieloket je natuurlijk graag.

stap 7

Daarna beslis jij of je ingaat op één of meerdere offertes en
overgaat tot opdracht.

stap 8

De uitvoerder plant samen met jou een datum om de
werkzaamheden uit te voeren.

stap 9

Na isolatie geniet je direct van meer comfort en warmte
in huis en aangenaam lagere energiekosten!

Agem Energieloket organiseert de Achterhoekse
Bespaaractie namens jouw gemeente.

Over Agem Energieloket
Agem voert namens acht Achterhoekse
gemeenten het Energieloket uit, ook namens
de jouwe. Dat maakt ons hét Energieloket van
de Achterhoek, waar je met al je vragen over
energiebesparing terecht kunt voor een eerlijk
en onafhankelijk advies.

Over Susteen
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Voor de Achterhoekse Bespaaractie werkt
Agem Energieloket samen met Susteen.
Susteen is gespecialiseerd in advies en
informatie over het verduurzamen van
woningen in Nederland. Susteen heeft hierin
veel ervaring, meer dan 40.000 mensen door
heel Nederland gingen u voor in een advies
over de verduurzaming van hun woning.

Ontdek eenvoudig
hoeveel je kunt
gaan besparen.
Voor het aanbrengen van verduurzamingsmaatregelen
zoals isolatie betaal je één keer, maar de besparing zie
je elke maand terug op je energierekening. Bovendien
draagt het bij aan de waarde van je woning. Dat is
toch slim en snel verdiend! Ben je bang voor grote
verbouwingen en troep in huis? Geen paniek! Veel
plekken zijn prima te isoleren zonder grote verbouwing.

Inzicht voor 3 tientjes
Meld je aan en maak een afspraak met een onafhankelijke adviseur. Bij het woningbezoek verzamelt hij of zij
in ongeveer 45 minuten alle informatie die nodig is om
je isolatie-advies op maat te geven. Dit kost normaal 79
euro, maar via de Achterhoekse Bespaaractie betaal je
hiervoor slechts 30 euro!

Dakisolatie
Met dakisolatie bespaar je veel energie en dus geld. Zelfs als je dak nu al matig
geïsoleerd is, is een verbetering naar goede isolatie de moeite waard. Bovendien zijn
er meer voordelen dan alleen energiebesparing. Met een geïsoleerd dak voelt je huis
bijvoorbeeld prettiger aan. Zie het als een dikke deken die je over je dak legt: de kou
van buiten komt er niet doorheen en onder de deken blijft het heerlijk warm.

Rekenvoorbeeld
• Isoleren schuin dak boven een verwarmde zolder (volledig afgewerkt)
• Terugverdiend binnen 12 jaar

Eenmalige
investering:

€8.300,-

Jaarlijkse
besparing:

€700,-

Slim uitgerekend!
Na het woningbezoek ontvang je binnen twee weken
een adviesrapport, volledig voorzien van offertes bij de
voorgestelde isolatiemaatregelen en een overzicht van
de verwachte terugverdientijd via besparing op jouw
energiekosten. Daarnaast ontvang je een overzicht van
mogelijke subsidies en leningen. Samen geeft dit je
een goede inschatting van de terugverdientijd van de
voorgestelde maatregelen.
Op deze pagina hebben we alvast wat voorbeelden
voor je uitgerekend.*

* Onze voorbeeldwoning heeft een vloeroppervlak van 46 m2, een
dak van 62 m2, een geveloppervlak van 98 m2 en 24 m2 glas. De
hoogte van de investering en de jaarlijkse besparing is indicatief
en kan in jouw situatie anders zijn. Voor de totstandkoming van
de gegevens is gebruik gemaakt van gemiddelde prijzen tijdens
voorgaande bespaaracties en de gemiddelde besparing per
isolatiemaatregel naar voorbeeld van Milieu Centraal.
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Spouwmuurisolatie
Een spouwmuur bestaat uit 2 muren met een paar centimeter ruimte ertussen (de spouw). Die spouw kun je
laten vullen met isolatiemateriaal. Het isoleren van de
spouwmuur gebeurt van buitenaf. Spouwmuurisolatie
is snel terugverdiend door de besparing op je gasverbruik. Overigens heeft niet elk huis een spouwmuur:
huizen die voor 1920 zijn gebouwd, hebben vaak alleen
enkelsteens muren. Je adviseur weet raad!

Rekenvoorbeeld
Isoleren spouwmuren •
Terugverdiend binnen 2,5 jaar •

Eenmalige
investering:

€1.600,-

Jaarlijkse
besparing:

€650,-

Isolatieglas
Minder kou door je ramen? Vervang enkel en dubbel glas door isolerend HR++ of HR+++ glas. Zo houd je de
warmte binnen. De voordelen van isolatieglas merk je meteen: je huis blijft warmer en je voelt minder kou en tocht.
Heb je nu nog enkel glas, dan ben je met isolatieglas ook direct af van beslagen ramen en water op de vensterbank.
Isolatieglas houdt bovendien geluid van buiten tegen; het wordt aangenaam stiller in huis.

Rekenvoorbeeld
Vervangen enkel glas door HR++ glas •
Terugverdiend binnen 8,5 jaar •

Eenmalige
investering:

€3.250,-

Jaarlijkse
besparing:

€390,-

Vloerisolatie
Met een geïsoleerde vloer voelt je huis prettiger
aan. De isolatielaag houdt koude lucht en vocht uit
de kruipruimte tegen en de warmte in je huis blijft
beter hangen. Daar kan geen pantoffel tegenop!
Omdat je minder warmte verliest, hoeft je cv-ketel
(of warmtepomp) minder hard te werken en gaat je
energieverbruik omlaag.

Rekenvoorbeeld
• Isoleren onderzijde vloer begane grond
• Terugverdiend binnen 8 jaar

Eenmalige
investering:

€1.600,-

Jaarlijkse
besparing:

€210,-

Profiteer handig
van subsidies
& leningen.

Verlaagd
BTW-tarief
woningisolatie!

Voor het isoleren van
woningen ouder dan
2 jaar geldt een verlaagd
BTW-tarief van 9%
op de arbeidskosten.

Er zijn verschillende subsidies en leningen beschikbaar voor het verbeteren van jouw huis. Naast de landelijke
subsidies biedt Gemeente Aalten haar inwoners aanvullende subsidies en leningen aan. Bij Agem Energieloket
zijn we volledig op de hoogte van alle regelingen en helpen we je graag met advies en begeleiding. Hieronder lees
je alvast enkele mogelijkheden.

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH).
Met de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) kun je als eigenaar ongeveer 20% subsidie terugkrijgen
wanneer je twee of meer isolatiemaatregelen combineert. Je adviseur bij de Achterhoekse Bespaaractie vertelt je
graag meer over deze subsidiemogelijkheden. Nu al nieuwsgierig? Kijk alvast op www.agem.nl/bespaaractie.
Rekenvoorbeeld SEEH
• Isoleren spouwmuren + vervangen enkel glas (o.b.v. voorbeeldwoning)
• Terugverdiend binnen ruim 3,5 jaar (i.p.v. ruim 4,5 jaar)

Eenmalige investering:
• spouwmuur €1.600,• glas
€3.250,-

------------€4.850,-

-20% SEEH
subsidie:

€970,-

Uiteindelijke
investering:

€3.880,-

Jaarlijkse besparing:
• spouwmuur
€650,• glas
€390,-

------------€1.040,-

Toekomstbestendig Wonen Lening
De provincie Gelderland en Gemeente Aalten bieden je de mogelijkheid om een aantrekkelijke lening
af te sluiten voor het verbeteren van je huis: de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’. Deze lening heeft
een gunstig rentepercentage. Leen je het bedrag dat je nodig hebt om jouw woning te isoleren, dan is
de besparing op je energierekening in veel gevallen vergelijkbaar met de maandelijkse kosten van de
Toekomstbestendig Wonen Lening en verandert er dus niets in je maandlasten!
De lening bestaat uit verschillende varianten. Deze kun je lezen in de informatiefolder ‘Toekomstbestendig
Wonen Lening’, te vinden op www.agem.nl/bespaaractie.

Nog één keer alle
voordelen van
de Achterhoekse
Bespaaractie op
een rijtje:
• V
 oor slechts 3 tientjes een onafhankelijk advies op
maat met alle mogelijkheden om jouw woning beter
te isoleren;
• Begeleiding in het advies- en offerteproces door
Agem Energieloket in samenwerking met Susteen;
• Tot 20 % subsidie op isolatiemaatregelen;
• Hulp bij het aanvragen van de juiste leningen
en/of subsidies;
•	
De zekerheid van betrouwbare uitvoerders met
goede service en garantie;
•	
Geen omkijken naar de uitvoering;
• Na het isoleren direct besparen op je maandelijkse
energiekosten;
• Na het isoleren meer woongenot in een tocht- en
vochtvrije woning;
• Na het isoleren een hogere woningwaarde.

Lokale
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Er zijn dus genoeg redenen om meteen met het isoleren
van je woning aan de slag te gaan en er straks heerlijk
warmpjes bij te zitten. Jij doet toch ook mee?

Profiteer mee en meld je aan op
www.agem.nl/bespaaractie
of bel (0314) 820 360.

Over Agem
Energieloket.
Bij Agem Energieloket kun je terecht voor advies op het
gebied van energiebesparing, duurzaam (ver)bouwen
en financieringsmogelijkheden. Dit doen we vanuit
een onafhankelijke positie en zonder winstoogmerk.
Daardoor krijg je bij ons het beste advies voor jouw
situatie, met een eerlijk antwoord op al jouw vragen.

Wat biedt Agem Energieloket
uit naam van Gemeente Aalten?
• Kennis & onafhankelijk advies
op het gebied van verduurzamen;
• Begeleiding bij subsidie- en
financieringsmogelijkheden t.b.v. de energietransitie;
• Collectieve acties om energie te besparen;
• Ondersteuning en ontzorging bij initiatieven
om te verduurzamen.

Contact
Onze telefonische klantenservice is elke werkdag
van 09.00 tot 17.00 uur te bereiken via (0314) 820 360.
Je kunt ons uiteraard ook altijd e-mailen
via energieloket@agem.nl.
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Agem Energieloket
t (0314) 820 360, e energieloket@agem.nl, Raadhuisstraat 25, 7001 EX Doetinchem

