DE VOORBEELD
MAKELAAR

GROEILABEL
<Adres>
<Postcode>
<Plaats>

De aankoop van een
nieuw huis is het moment
om te investeren in
duurzame maatregelen.
Het GroeiLabel geeft
richting en helpt u bij
de eerste stappen van
verduurzaming.

G R O E I A N A LY S E
Een overzicht van de duurzame prestatie en de potentie.
Groei kans

✔

✔ Aanwezig, maar kan beter
Zonnepanelen

Vloerisolatie

Status Al geïsoleerd vanuit bouw

Status Niet aanwezig

Optie Vloer extra isoleren

Optie Ca. 12 zonnepanelen

✔

Warmtepomp

Gevelisolatie

Status Geïsoleerd

Status HR-107 gas ketel

Optie Nader te bepalen

Optie Hybride warmtepomp

✔

Zonneboiler

Raamisolatie

Status Overal dubbelglas of beter

Status Niet aanwezig

Optie HR++ glas bij vervanging

Optie Zonneboiler voor tapwater

Dakisolatie
Status Niet geïsoleerd
Optie Dak isoleren

✔

CO2 BESPARING

Ventilatie

Status Mechanische ventilatie
Optie Gelijkstroom ventilatiebox

Met deze maatregelen bespaart de w oning
een CO2-uitstoot die gelijk is aan de
CO2-opname van 335 bomen.
groei-woning.nl
Makkersstraat 9
3111 AL Schiedam

✔Op niveau

335

+

Laat de woning groeien! U ook?

GROEI POTENTIE

✔

✔

Investering
(eenmalig)

Vloerisolatie
Vloerisolatie

€ 1.700,-

Gevelisolatie

Op
niveau
€ 20.440,-

Dakisolatie
Dakisolatie

€ 7.820,-

Raamisolatie

Op€ niveau
380,-

Zonnepanelen

€ 6.000,-

Zonneboiler

€ 2.800,-

Hybride warmtepomp

€ 5.000,-

Ventilatiebox

€ 400,-

Besparing
(per jaar)

*
*
*
*

€ 115,Op
niveau
€ 735,€ 905,Op€niveau
30,€ 685,-

**
**

€ 130,€ 340,€ 30,-

* Mogelijkheid op subsidie
ZONDER EIGEN INLEG
Direct besparen en
investeren in de toekomst

VOORDELEN
Uw woning heeft de
potentie om te groeien!

✔
✔
✔
✔

Ve r lagin g
vaste la ste n
Ve r h ogi n g
won i n gwa a rd e
Ve r h ogi n g
woon co m fo rt
Kli maata ct i e &
e e n goed gevo e l

€

9000

Voor de financiering van duurzame maat
regelen kan de hypotheek w
 orden verruimd
met ten minste € 9.000,-.

€

De kostenbesparing op de energierekening is vrijwel altijd h oger
dan de extra hypotheeklasten. Door direct maatregelen te treffen
benut u de gehele woonperiode om de investering t erug te verdie
nen.
Daarnaast is uw woonsituatie en energiegebruik ook bepalend
voor de hoogte van de besparing.

Op basis van een fysieke woningopname en specialistische kennis is het
beste pakket aan duurzame maatregelen voor deze woning gecombineerd. Dit advies met indicaties van investeringen en besparingen past
bij benadering binnen het minimaal beschikbare budget.

GROEI ADVIES
Uitbreiding hypotheek voor maatregelen

€ 9.520,-

Extra hypotheeklasten (annuïtair, 2,0%) per jaar

€ 421,-

Besparing energiekosten per jaar

€ 1018,-

JAARLIJKSE LASTENVERLICHTING

€ 597,-

het GroeiLabel is een product van GroeiWoning. Om u een beeld te geven van de
mogelijkheden is dit advies samengesteld
op basis van een opname, informatie uit
openbare bronnen en specialistische kennis
en ervaringen uit de markt. Aan de indicaties van investeringen, besparingen en CO2-
compensaties kunnen geen rechten worden
ontleend. Dit is geen offerte. Hiervoor adviseren wij een specifieke opname.

