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Uw huis staat centraal in uw leven. Een beetje tocht, koude vloer of hoge energierekening kan het lekker 

wonen in de weg zitten. Toch hebben veel bewoners last van één of meer van deze klachten.  

Wij helpen u graag op weg om uw huis comfortabeler en energiezuiniger te maken. Bovendien profiteert u 

tegenwoordig van aantrekkelijke subsidies en leningen bij het combineren van maatregelen.  

Bij Volta Limburg plust u uw Huis!

Hoe kunt u energie besparen? 
Energie	besparen	en	uw	comfort	verhogen	kan	op	

verschillende	manieren.	Denk	aan	uw	eigen	stroom	

opwekken	met	zonnepanelen,	uw	woning	isoleren	of	

besparen	op	uw	gaskosten	met	een	warmtepomp	of	

nieuwe	CV-ketel.	Maar	welke	maatregelen	passen	het	

beste	in	uw	situatie?	

	

Wij	helpen	u	hiermee	graag	verder.	Eén	van	onze	

adviseurs	helpt	u	op	weg	naar	een	lagere	energierekening	

en	een	hoger	comfort.	De	adviseur	komt	bij	u	langs	voor	

een	gedetailleerd	advies.	U	ontvangt	een	uitgebreid	

rapport	waarin	u	kunt	zien	wat	u	per	maatregel	kunt	

besparen.	Ook	bespreken	we	de	mogelijke	subsidies	en	

gunstige	leningen	met	u	door.	

Op	voltalimburg.nl/plusjehuisvenray		

ziet	u	wat	u	kunt	besparen.		

Wij	helpen	u	graag!	

In	4	eenvoudige	stappen	weet	u	wat		

u	kunt	besparen.	Wij	stellen	voor	u		

een	online	besparingsadvies	op	met		

kant-en-klare	maatregelen.

Kijk	op:	voltalimburg.nl/	
plusjehuisvenray



De mogelijkheden op een rij voor een 
aangenamer thuis 
	

Besparen	begint	bij	het	doorvoeren	van	energiebesparende	maatregelen.	Daarin	kennen	we	veel	verschillende	mogelijkheden.	Hieronder	

leest	u	een	aantal	verschillende	maatregelen.	De	aangegeven	besparingscijfers	zijn	onderzocht	door	het	onafhankelijk	voorlichtingsbureau	

Milieu	Centraal.	Wij	helpen	u	graag	of	deze	maatregelen	bij	u	passen	en	wat	u	kunt	besparen.

 Flink besparen met de hulp van de zon!	

	 Zonnepanelen	zijn	erg	populair,	niet	vreemd,	aangezien	u	honderden  

 euro’s kunt	besparen	op	energiekosten.	Bovendien	hebt	u	oog	voor	de	

toekomst,	door	te	kiezen	voor	milieubewuste	en	duurzame	energie.	

Tijdelijk	is	de	aanschaf	dankzij	de	BTW teruggave	voor	particulieren	financieel		

extra	aantrekkelijk.	Is	uw	dak	geschikt?		

* Bij	10	panelen	met	een	totale	opbrengst	van	3.650	Wattpiek

	

	

	

 Koude voeten zijn verleden tijd 

	 De	verwarming	hoger	zetten	helpt	niet	tegen	koude	voeten.		

	 De	vloer	blijft	kil,	hoe	warm	u	het	ook	stookt.	Vloerisolatie	helpt	

daarentegen	wel.	Gemiddeld	voelt	de	vloer	met	vloerisolatie	4 graden warmer		

aan.	Bovendien	bespaart	u	zo’n	220 euro per jaar.	

Naast	vloerisolatie,	kennen	wij	ook	glas-,	dak-	en	spouwmuurisolatie.		

De	meest	rendabele	manier	om	honderden euro’s	te	besparen	is	

spouwmuurisolatie.	Door	het	opvullen	van	de	ruimte	tussen	de	binnen-	

en	buitenmuur	bespaart	u	zelfs	650 euro per jaar! 

* Bij	spouwmuurisolatie	

	

	

 Comfortabele warmte met een slimme thermostaat 

	 De	Honeywell	Lyric	T6	is	het	nieuwste	op	het	gebied	van	slimme,		

	 programmeerbare	thermostaten.	Een	door	Honeywell	ontwikkeld		

design	team	ontwikkelde	deze	innovatieve	thermostaat,	uitgevoerd	met	alle	

denkbare	slimme	oplossingen.

De	thermostaat	is	op afstand te bedienen	met	een	handige	app,	verbonden	met	

de	wifi	kunt	u	de	thermostaat	bedienen	met	uw	smartphone,	tablet	en	computer.	

Ook	is	de	thermostaat	handmatig	te	bedienen	met	touchscreen	bediening.

	

 Uw CV-installatie in balans brengen 

 Waterzijdig inregelen	zorgt	ervoor	dat	het	warme	water	op	een	

	 goede	manier	over	de	radiatoren	wordt	verdeeld.	Het	inregelen	is	een		

eenmalige	handeling	en	levert	u	een besparing op tot wel 15% van  

uw energieverbruik.

Besparing 700 euro per jaar*

Op afstand te bedienen

 15% Besparen op energieverbruik

Besparing 650 euro per jaar*



Energie besparen. Doet u ook mee? 
Wilt u weten welke maatregelen bij u passen? 

Wilt u weten hoe u energie kunt besparen en 

het comfort kunt verhogen? Bel of mail ons even!

088 027 8888

plusjehuis@voltalimburg.nl

Besparing 200 euro per jaar*

 Gas besparen doet u met een warmtepomp 

	 Een	warmtepomp	zorgt	op	een	milieuvriendelijke	manier	voor		 	

	 verwarming	van	uw	huis	en	warm	water	in	de	douche	en	keuken.	

Een	warmtepomp	haalt	warmte	uit	de	lucht,	bodem	of	het	grondwater	en		

maakt	daar	een	bruikbare	temperatuur	van.	Een	hybride warmtepomp	werkt	

samen	met	uw	CV-ketel,	die	bijspringt	als	het	nodig	is	(bijvoorbeeld	als	het		

buiten	heel	koud	is	of	als	u	veel	warm	water	gebruikt).	U	kunt	de	warmtepomp	

aansluiten	op	een	bestaande	of	nieuwe	CV-ketel.	Een	lucht/lucht	warmtepomp	

(airconditioner)	zorgt	niet	alleen	voor	verkoeling,	de	toestellen	kunnen	ook	

verwarmen.	Daarnaast	verbeteren	ze	de	luchtkwaliteit.		

* Bij	een	hybride	warmtepomp	(5kW)	in	combinatie	met	een	HR-ketel

 Genieten van schone lucht in uw huis 

	 Ventilatie	zorgt	voor	een	gezonde	en	schone	lucht	in	huis.	

	 Sinds	de	jaren	70	is	ventilatie	met	mechanische afvoer	in	gebruik.		

	

Heeft	u	nog	een	oude	ventilatie-unit	van	vóór	2005?		

Verouderde	ventilatie-units	verbruiken	meer	energie	en	maken	veel		

meer	lawaai.	Door	de	unit	te	vervangen	bespaart	u	op	uw	energiekosten.

Als	de	ventilatie-unit	niet	goed	wordt	onderhouden,	dan	neemt	de	capaciteit	van	

de	ventilatie	af.	De	ventilator	begint	meer	lawaai	te	maken	en	de	afzuiging	wordt	

niet	meer	als	voldoende	ervaren.	De	ventilatie-box	zelf	zuigt	het	meeste	vuil	aan	

en	daarom	adviseren	we	de	ventilatie-unit	om	de	2	jaar	te	laten	reinigen.

Besparing van 30 euro per jaar

voltalimburg.nl/plusjehuisvenray


