Voor meer informatie en
de openingstijden en adressen
van onze 30 spreekuren:

Energiebesparing

www.wooninfo.nl

!WOON helpt
!Woon team Centrum
Recht Boomssloot 52
1011 EC Amsterdam
020 52 30 130
centrum@wooninfo.nl
!WOON team Zuidoost
Harriët Freezerstraat 117A
1103 JP Amsterdam
020 52 30 130
zuidoost@wooninfo.nl
!WOON Nieuw-West
Groenpad 4
1068 EB Amsterdam
020 52 30 130
nieuw-west@wooninfo.nl
!WOON team West
1e Helmersstraat 106D
1054 EG Amsterdam
020 52 30 130
west@wooninfo.nl

Wat kost het?
De diensten van !WOON zijn voor bewoners gratis.

Energie besparen met verbeteringen
aan uw woning?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om energie te besparen?
Op www.wooninfo.nl vindt u antwoorden op veelgestelde vragen
en kunt u uw vragen direct voorleggen.
Telefonisch contact opnemen kan via 020 52 30 130. En natuurlijk
kunt u ook langskomen bij een van de spreekuren in de buurt.
Op de website vindt u ook onze openingstijden.

!WOON team Oost
2e Boerhaavestraat 46 HS
1091 AN Amsterdam
020 52 30 130
oost@wooninfo.nl

!WOON helpt
bewoners met
betaalbaar en
duurzaam wonen

Energiebesparing: lagere woonlasten
en meer wooncomfort
In Amsterdam zijn nog veel slecht geïsoleerde woningen.
De kosten voor gas en elektriciteit kunnen dan flink
oplopen. Energie besparen is dus goed voor de
portemonnee, maar ook voor het milieu en het comfort.
Wil je ook energie besparen en een betere woning?
!WOON informeert graag en biedt zo nodig gratis
ondersteuning om ermee aan de slag te gaan.

!WOON team Zuid
G. Doustraat 133
1073 VT Amsterdam
020 52 30 130
zuid@wooninfo.nl
!WOON team Noord
J. Drijverweg 5
1025 BH Amsterdam
020 52 30 130
noord@wooninfo.nl
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Energieprijzen stegen
de afgelopen jaren met
10% per jaar
Makkelijk zelf besparen
Energie besparen is vaak al haalbaar met
eenvoudige, kleine aanpassingen of door
slimmer om te gaan met energie. Iedereen kan
hier zo mee aan de slag. Inspiratie is te vinden in
de folder “Hoge energierekening? 24 tips om aan
de slag te gaan met energiebesparing”.

Energiecoach: advies aan huis
Wie in Amsterdam woont, kan thuis advies
krijgen van de Energiecoach. De Energiecoach
laat bij u thuis zie hoe energie te besparen
is, bijvoorbeeld met kleine maatregelen en
door anders om te gaan met verlichting en
verwarming. In het bespaarpakket dat de
energiecoach meeneemt zit o.a. radiatorfolie,
tochtband, een brievenbusborstel, een
waterbesparende douchekop en LED lampen.
Uit het bespaarpakket kunt u gratis een keuze
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maken uit producten ter waarde van € 15.
Aanvullend zijn de andere producten te koop
tegen 50% van de inkoopprijs.
Meer informatie vindt u op www.energiecoach.
amsterdam, waar u ook direct een huisbezoek
kunt aanvragen.

Energielabel en energie-index
Bij verkoop of verhuur van een woning is het
energielabel verplicht. Net als bij koelkasten
en wasmachines staat label G voor helemaal
niet zuinig en label A++ voor zeer zuinig. De
isolatie en installaties van de woning bepalen
het energielabel. Bij het label hoort een energieindex en die is van invloed op de maximum
huurprijs van een woning. !WOON kan bij het
controleren van de huurprijs ook nagaan of de
energie-index klopt.

Met zonnepanelen
wordt een zonnige dag
dubbel zo leuk

Energiecheck
Tijdens de energiecheck beoordeelt een medewerker van !WOON de situatie in de woning: het
glas, de verwarmingsketel en de isolatie. Daaruit
volgt advies over betere isolatie of een nieuwere
verwarmingsketel, plus een globale raming
van de kosten. Soms zijn deze maatregelen
eenvoudig zelf uit te (laten) voeren. Soms gaat
het om verbeteringen waarover overleg met
de verhuurder of VvE nodig is. !WOON geeft
na de energiecheck advies en bespreekt het
vervolgtraject met u.

Aan de slag met woningverbetering
De wat grotere aanpassingen aan de woning
leveren de meeste energiebesparing op en de
grootste verhoging van comfort: dubbel glas,
isolatie van dak, vloer en gevel, een CV-ketel met
hoog rendement of zelfs zonnepanelen. Deze

vergen een hogere investering. Het is soms
verplicht en vaak handig ze samen met de buren
uit te voeren. Er moet overleg over plaatsvinden:
tussen huurders en de verhuurder/eigenaar of
tussen eigenaar-bewoners in de Vereniging van
Eigenaren.

Projectteam Energie en
Woningverbetering
Ons Projectteam Energie en Woningverbetering
adviseert over complexmatige woningverbeteringen op initiatief van bewoners. De
medewerkers helpen bewoners het overleg op
gang te brengen, met elkaar, de verhuurder
en/of de VvE. We regelen de eventueel
noodzakelijke rapporten van deskundige
adviseurs, offertes, en inventariseren de
mogelijkheden voor subsidies. Op basis daarvan
berekenen we de verwachte kosten en baten.
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