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D
e koopwoning uit 2002 van  

Mieke Dentener en Johan de 

Vries ligt aan de rand van 

 Maastricht en heeft een opval-

lend moderne  uitstraling. Qua isolatie zijn 

geen ingrepen nodig in het relatief jonge 

huis. Volta  Limburg adviseur Joeri Hermens: 

“Wat  betreft isolatie was de woning tiptop in 

orde. In de hele woning is hoogstaand HR++ 

glas en dak-, vloer- en spouwmuurisolatie 

aanwezig. In wat oudere woningen van voor 

1980 ad viseer ik wel regelmatig om eerst de 

isolatie te optimaliseren. In de praktijk is dat 

altijd lonend en Volta Limburg kan klanten 

op isolatiegebied ook compleet ontzorgen. 

In dit geval was dat echter niet nodig. Wél 

signaleerde ik een verouderde ventilatie. 

Goede ventilatie is belangrijk en in dit 

corona tijdperk letten we daar extra op. In 

overleg  hebben we dit allereerst helemaal in 

orde gemaakt. Naast het plaatsen van een 

 nieuwe ventilator zijn ook de kanalen ge-

reinigd en de ventilatieventielen optimaal 

ingesteld. De lucht in huis wordt nu voort-

durend volledig ververst en de ventilatie-

roosters, die er gelukkig al waren, zorgen 

voor extra frisse lucht. Het stroomverbruik 

van het venti latiesysteem is door de ingreep 

met twee derde verminderd.” 

Toen de cv-ketel aan ver- 
vanging toe was, besloot de  
familie  Dentener-De Vries om  
meteen maar het hele woonhuis  
te verduurzamen. Samen met Volta 
Limburg adviseur Joeri Hermens 
stippelen ze een duurzame route 
uit met zonnepanelen, een modern 
ventilatiesysteem en een up to  
date cv-ketel. Ze zijn uitermate 
 tevreden over het verloop van het 
traject waarvan Volta Limburg de 
prak tische uitvoering van a tot z  
heeft geregeld. Met het initiatief 
PlusJeHuis van Volta Limburg is 
een duurzame woning binnen 
 handbereik.

‘EÉN AANSPREEKPUNT IS IDEAAL!’  

VOLTA LIMBURG REGELT ÁLLES ROND VERDUURZAMING 

“We gaan voor duurzame 
oplossingen die goed zijn 
voor het milieu en vriende-
lijk voor onze portemon-
nee. Ook op lange termijn 
kiezen we voor up to date 
oplossingen in termen van 
verduurzaming.”

WOONINSPIRATIE TEKST PETER SWELSEN FOTOGRAFIE MONIEK WEGDAM EN VOLTA LIMBURG



VIJFTIEN ZONNEPANELEN DEKKEN 

VERBRUIK 

Het gezin Dentener-De Vries verbruikt met 

twee tienerdochters meer elektriciteit dan 

mensen zonder kinderen. Daarom adviseert 

Hermens om vijftien zonnepanelen op het 

dak te leggen die het complete verbruik af-

dekken. Hiernaast wordt een moderne 

cv-ketel aangeraden, die klaar is voor de 

 toekomst. Een warmtepomp raadt hij op  

dit moment af. “De vloer is nog als nieuw, 

waardoor het aanleggen van vloerverwar-

ming onnodig duur is.” Dentener en De Vries 

besluiten in goed overleg om de adviezen 

op te volgen. Johan de Vries: “We gaan voor 

duurzame oplossingen die goed zijn voor 

het milieu en vriendelijk voor onze porte-

monnee. Ook op lange termijn kiezen we 

voor up to date oplossingen in termen van 

verduurzaming.”

Het echtpaar ging bij de keuze voor Volta 

Limburg niet over één nacht ijs. Uit een 

rondgang langs familie en vrienden en oriën-

tatie bij verschillende energiebedrijven komt 

Volta Limburg als beste alternatief naar 

 voren. Mieke Dentener: “Volta Limburg kan 

via één aanspreekpunt, de adviseur, alles 

voor je regelen. Natuurlijk hebben we van  

dit onderwerp niet zoveel kennis en dan is 

het fijn als een expert met je meedenkt. 
 Adviseur Joeri Hermens legde ons uit wat 

wel en niet kon. Alle afspraken zijn netjes 

nagekomen en als we vragen hebben, kun-

nen we Joeri altijd bellen. De installateurs 

kwamen dankzij hem altijd in de juiste volg-

orde en op de afgesproken tijden. Het is 

heel fijn dat je daar zelf niet de hele tijd 
 achteraan hoeft te gaan.” 

 

EÉN AANSPREEKPUNT  

Adviseur Joeri Hermens herkent dat klanten 

één aanspreekpunt voor het complete ver-

duurzamingstraject prettig vinden. “Een aan-

tal klanten kent Volta Limburg vooral nog 

van de cv-ketels. Maar Volta Limburg is in 

ruim twintig jaar uitgegroeid tot dé energie- 

en duurzaamheidsspecialist van Limburg. 

We verzorgen warmte en comfort bij ruim 

114.000 huishoudens in Limburg. Onze 

dienstverlening loopt van isolatie, zonne-

panelen, warmtepompen, cv-ketels tot en 

met hybride oplossingen en ventilatie-

systemen en bijbehorende logistiek. We 

 regelen het van a tot z voor de klant, inclu-

sief installatie en onderhoud. Maatwerk is 

bij verduurzaming essentieel, want iedereen 

heeft zijn eigen specifieke situatie. Zelfs in 
één en  dezelfde straat met ogenschijnlijk 

dezelfde huizen, geef ik regelmatig andere 

adviezen. Ieder budget is anders, iedere in-

richting  verschilt, het energieverbruik kan 

enorm  variëren en de voorkeuren van elke 

klant  liggen altijd anders.”

Mieke Dentener en Johan de Vries willen 

trouwens ook graag een warmtepomp om 

het gasverbruik te drukken. “We kwamen 

echter samen met Joeri tot de conclusie 

dat, gezien de goede staat van de vloer,  

een warmtepomp relatief duur zou zijn.” 

 Zodra de familie over een aantal jaren de 
vloer  vervangt, is een warmtepomp alsnog 

een  uitstekend plan om het gasverbruik 

WOONINSPIRATIE

“Volta Limburg is in ruim twintig jaar uitgegroeid tot 
dé energie- en duurzaamheidsspecialist van Limburg. 
Onze dienstverlening loopt van isolatie, zonnepanelen, 
warmtepompen, cv-ketels tot en met hybride oplossingen 
en ventilatiesystemen.”
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naar beneden te brengen. Hermens: “Je 

kunt dan meteen de nieuwe vloer voor rela-

tief weinig extra kosten voorzien van een 

vloerverwarmingsinstallatie. In die situatie is 

een warmtepomp dus wel aantrekkelijk en 

we hebben bij de aanleg van deze nieuwe  

cv hier al  rekening mee gehouden. De cv 

kan straks  namelijk probleemloos samen-

werken met een warmtepomp.”  
 

Wilt u weten welke maatregelen  

passen bij uw woning? Kijk op  

www.voltalimburg.nl/plusjehuis  

om te weten hoeveel u kunt besparen.


