Informatie over
Aanbod EC Noorddijk
14 oktober 2019
Op maandag 14 oktober jl. hebben we in het speeltuingebouw
in Ruischerbrug een goed bezochte informatieavond gehouden voor
de buurt en andere belangstellenden. Op deze avond hebben we:
• ons aanbod in het kader van de actie “Besparen door isoleren”
nogmaals voor het voetlicht gebracht,
• het aanbod uitgebreid met hr++ glas,
• de subsidiemogelijkheden die inmiddels (weer) bestaan besproken,
• onze plannen voor een 2e zonnedak toegelicht en
• de Avond over Duurzaamheid op 11-11 onder de aandacht gebracht.
Een korte samenvatting van de avond:

Isolatie door BEVO Isolaties en Duurzaamheid
•
•
•

•
•

Offerteaanvraagformulier invullen, bellen of mailen:
0599-820389 of info@bevoisolaties.nl; EC Noorddijk vermelden
Gratis advies
Prijzen:
o Voor spouwmuurisolatie (EPS Thermoparels) € 14,95 per m 2
o Voor bodemisolatie (Thermoparels) € 17,50 per m2
o Voor vloerisolatie (Polyurethaan) € 21,95 per m 2
o Dakisolatie (Polyurethaan) € 22,95 per m2
Andere materialen en diktes in overleg
Voor subsidie SEEH: Uitvoerdersformulier in laten vullen; factuur en betaalbewijs
overleggen.

HR++ glas door Bol Glascentrum
•
•
•

•
•

Bellen of mailen voor afspraak: 050-7210827 of info@bolglascentrum.nl; EC Noorddijk
vermelden
Gratis advies
Prijzen:
o Voor HR++ glas (4-13-4; argongasvulling) € 48,- per m2
o Voor plaatsen (inclusief materialen) € 60,- per m2
Andere diktes en soorten glas (veiligheidsglas, triple glas) in overleg
Voor subsidie SEEH: Uitvoerdersformulier in laten vullen; factuur en betaalbewijs
overleggen.

Subsidiemogelijkheden
•

Als eigenaar én bewoner van een woning kunt u in aanmerking komen voor de Subsidie
energiebesparing eigen huis (SEEH). Voorwaarde is dat u 2 of meer energiebesparende
isolatiemaatregelen heeft uitgevoerd en betaald. Voor de voorwaarden zie de website
van RVO (https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner)
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•
•
•
•

Let erop dat u ook aan minimale voorwaarden moet voldoen qua kwaliteit en hoeveelheid
(zie de bijlage Uitvoerdersformulier op de genoemde website)
U kunt ook (eerst) een maatwerkadviesrapport laten opstellen en daar subsidie voor
krijgen
De ISDE (InvesteringsSubsidie Duurzame Energie) voor de aanschaf van
warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels, etc. bestaat nog steeds
En tot slot bestaat er de energiebespaarlening voor particuliere woningeigenaren en voor
VvE’s (https://www.energiebespaarlening.nl/).

Zondelen van EC Noorddijk
•
•
•
•

•

Belangstellingsregistratieformulier invullen op website: www.ecnoorddijk.nl
U krijgt bericht als dak definitief doorgaat
Lid worden van EC Noorddijk en participatieovereenkomst tekenen
Kosten:
o Eenmalige inleg van € 99,- per zondeel (= 250 kWh per jaar)
o € 10,- per jaar per zondeel contributie gedurende de looptijd van het project (15 jaar)
Opbrengst:
o € 26,- per jaar per zondeel gedurende de looptijd van het project in de vorm van
teruggave energiebelasting. Netto: € 16,- per jaar per zondeel (minus contributie).

Avond over Duurzaamheid
11 november as in Rietland (Oosterseweg 62, Zuidwolde) grote avond over duurzaamheid in
vorm van pubquiz met mooie prijzen en duurzame hapjes en drankjes. Aanvang 20.00 uur.
Gratis toegang. Meld u aan op onze website (www.ecnoorddijk.nl).
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