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Elke dag bekijkt Wil Ritzen uit Geleen de app die zijn energie-

verbruik bijhoudt. Lachend, want sinds hij zonnepanelen heeft 

aangeschaft en zijn huis verwarmt en koelt via airconditioning, 

is zijn energierekening met bijna negentig procent gedaald.
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Toen Wil Ritzen met pensioen 
ging, besloot hij samen met zijn 
vrouw Annet de opbrengst van 
een eerder gedane investering te 
besteden aan het energiezuiniger 
maken van hun huis. Een vriend 
die de traditionele verwarming 
had vervangen door een aircon-
ditioning, bracht hem ertoe dat 
idee verder te onderzoeken. Wil: 
”We wisten van niks en twijfelden 
wat voor ons de beste oplossing 
zou zijn. Dus zochten we een 
deskundig bedrijf, dat ons zou 
kunnen adviseren. We kwamen 
al snel uit bij Volta Limburg. Hun 

aanpak boezemde ons meteen 
vertrouwen in.” 
Wil en Annet maakten een af-
spraak met Gideon Kentgens, 
adviseur bij Volta Limburg voor 
het project PlusJeHuis, dat be-
woners stap voor stap begeleidt 
bij het verduurzamen van hun 
woning. Gideon: “Om een goed 
advies te kunnen geven, komen 
wij altijd aan huis. Dan inspecte-
ren we de staat van de woning. 
Eventuele gebreken kunnen de 
eff ecten van verduurzamende 
maatregelen teniet doen. En 
dat willen we natuurlijk niet. De 
maatregelen die we adviseren, 
moeten toekomstbestendig zijn.” 

Zonnepanelen 
Samen met Wil en Annet maakte 

Gideon een plan om in een 
aantal stappen te verduurzamen. 
“Als eerste hebben we acht-
tien zonnepanelen op het dak 
gelegd. Met deze panelen, die 
een vermogen hebben van 5700 
Kwh, wordt het stroomverbruik 
drastisch teruggebracht. Voor 
een gemiddeld verbruik heb je 
zo’n 3000 Kwh nodig, de over-
capaciteit is benut om de airco te 
voeden, die Wil en Annet graag 
wilden.”

In juli vorig jaar werden de eerste 
twee airco’s geïnstalleerd, samen 
met een multisplit buitenunit, 
waarop meerdere airco’s kunnen 
worden aangesloten. “Voor ons 
was dit allemaal nieuw”, vertelt 
Wil. “Toen wij jong waren, had je 
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één kachel in huis en stonden 
de ijsbloemen op de ramen van 
de slaapkamer. Later kwam de 
cv met verschillende radiatoren 
en nu verwarmen én koelen we 
met onze twee airco’s: één in 
de woonkamer en één op de 
slaapkamer.” Voor de zekerheid 
hebben Wil en Annet nog niet 
alle radiatoren weggedaan. 
Annet: “Mocht de airco kapot 
gaan, dan kunnen we nog altijd 
overschakelen. Maar tot nu toe 
werkt het prima zo. Zelfs toen het 
deze winter zo koud was, hadden 
we het met de airco aange-
naam warm in de kamer. En op 
de slaapkamer zetten we hem 
alleen aan als de kleinkinderen 
komen logeren, voor de rest heb-
ben we hem niet nodig.”

Totaalpakket 
Na de zonnepanelen en de airco, 
adviseerde Gideon om in het 
kader van PlusJeHuis ook triple 
glas te installeren. “Het huis van 
Wil en Annet telt veel ramen. 
Door triple glas te gebruiken, is 
de woning beter geïsoleerd. En 
dus wordt de energierekening 
nog lager.” 
“Op mijn appje volg ik dagelijks 
de opbrengst van de zonnepane-

len”, vertelt Wil. “Ik vind het leuk 
om dat bij te houden, zeker nu 
ik onze energievoorschotten zie 
teruglopen. Stijgende energie-
prijzen? Daar lach ik om: per jaar 
betalen wij nog maar 320 euro. 
Op die manier hebben we onze 
investering over een jaar of zes al 
terugverdiend.” 

Gideon: “PlusJeHuis biedt een 
totaalpakket, waarbij we zo veel 
mogelijk aspecten meewegen. 
We kijken niet alleen naar het 
heden, maar onderzoeken ook 
welk rendement de maatregelen 
hebben op de langere termijn. 
Binnenkort plaatsen Wil en Annet 
er nog een extra airco bij. Om het 
eff ect daarvan te kunnen meten, 
houden we de vinger aan de 
pols.” Geheel tot tevredenheid 
van Wil en Annet: “Het is fi jn om 
alles te kunnen regelen via één 
aanspreekpunt. We vertrouwen 
op de adviezen van Volta Lim-
burg en zijn blij dat we Gideon 
altijd kunnen bellen.” 

Wilt u weten welke maatregelen 
passen bij uw woning en hoeveel 
u kunt besparen? 
Doe de online huisscan via 
www.voltalimburg.nl/plusjehuis.

Bouwen aan een duurzame toekomst
De totaalaanbieder voor verduurzaming in Limburg

Volta Limburg is volledig thuis in de nieuwste duurzame energieoplossingen. Wij zorgen voor veilige, betrouwbare producten waarmee bewoners extra genieten van hun 
huis zoals een nieuwe CV-ketel, warmtepomp, zonnepanelen, woningisolatie, ventilatie en koeling. Wij geloven in een trapsgewijze transitie van de gebouwde omgeving. 
Niet overal hoeven woningen in één keer volledig van het gas af. Door isolatie en het gebruik van (hybride) warmtepompen kan ook op korte termijn al veel klimaatwinst 
worden behaald. 
Bij ons staat de toevoeging Limburg echt ergens voor. Niet voor niets genieten we het vertrouwen van meer dan 114.000 Limburgers. Wij streven ernaar dat onze klanten zich 
prettig voelen in hun omgeving. Warmte en comfort is meer dan de verwarmingsketel één of twee graden hoger zetten. Het gaat om de totale beleving en om vertrouwen. 
Dit realiseren wij met onze eigen gespecialiseerde dochterondernemingen:

Fraku heeft meer dan 75 jaar ervaring in de koel- en 
warmte techniek, zowel in de particuliere als in de 
zakelijke markt

Eén plan om in een aantal stappen te verduurzamen 

Investeren in een energiezuinigere woning 
met PlusJeHuis van Volta Limburg

Volta Solar een van de grootste spelers op gebied van 
zonne-energie in Nederland. Het ontwerpen, leveren 
en installeren van zonne-energie installaties is de 
kernactiviteit van het bedrijf.

Willems Klimaat- en Koudetechniek heeft bijna 50 jaar 
ervaring in koeltechniek, zowel in de particuliere als in 
de zakelijke markt. Ze biedt projectmatige klimaat- en 
koudetechniek expertise voor duurzame installaties.


