
Mijn (nieuwe) huis
klaar voor de toekomst!



Aan de slag met nieuwe energie
U gaat verhuizen of uw hypotheek oversluiten. Meestal betekent dat: 
verbouwen, aanpassen en onderhouden van uw nieuwe of huidige 
huis. Zodat u weer jaren comfortabel kunt wonen. Een goed moment 
om werk te maken van energie besparen. 

Uw huis energiezuiniger maken kunt u het beste doen als u toch al gaat 
verbouwen. Als u minder energie verbruikt gaat uw energierekening 
omlaag en uw huishouden stoot minder CO2 uit. Bovendien levert 
investeren in duurzame energie opwekken nu meer rendement op 
dan geld sparen bij de bank. Ook zijn er subsidies en gunstige leningen 
beschikbaar. Heeft u een nieuwe hypotheek of sluit u een oude 
hypotheek over. Dan mag u tot 106% van de waarde van uw huis lenen 
om uw woning te verduurzamen.

Maak uw huis energiezuiniger



Waar vind ik informatie over energie besparen in Soest?

Hoe vind ik bedrijven die het werk bij mij thuis kunnen uitvoeren?

Welke maatregelen zijn interessant voor mijn woning?

Mijn huis klaar maken voor de toekomst. Waar begin ik en wat zijn logische stappen?

Zijn er subsidies voor het isoleren van mijn woning?

Hoe vraag ik een betaalbare energiescan van mijn woning aan?

Hoe financier ik duurzaamheidsmaatregelen?

Simon Schreur uit Soest hikte lange tijd aan tegen 
de aanschaf van zonnepanelen. ’Nu denk ik: had ik het 
maar drie of vier jaar eerder gedaan. Ze liggen zeven 
maanden op mijn dak en de geschatte jaaropbrengst
is al terugver diend. Op de bank levert je geld niets op. 
Het rendement in een woning is vele malen hoger. 
Via energieloket-soest.nl vroeg ik offertes op bij diverse 
bedrijven. We kozen voor een lokale ondernemer uit 
Soest. Die gun ik graag de opdracht’ 

Simon Schreur 
‘Investeer liever 
gisteren dan vandaag’

Hoe vraag ik een warmtescan van mijn woning  aan?

?



Aan de slag met nieuwe energie - Soest

ENERGIELOKET SOEST
Uw startpunt voor een energiezuinig huis: www.energieloket-soest.nl. 

- Online maatwerkadvies (woningplanner)
- Subsidiecheck
- Offerte aanvragen
- Jouw woning stapsgewijs energiezuinig
- Soester advies aan huis
- Staat uw vraag er niet bij? info@energieactiefsoest.nl 

Wij helpen u graag en wensen u veel woonplezier in uw energiezuinige woning!


