Bewoners helpen
met energie besparen
Introductie
De energietransitie vraagt om grote inspanningen. Hoge energierekeningen zijn een groeiend
probleem en is het voor steeds meer huishoudens lastig om deze te betalen. Er is samen een
grote klus te klaren.

Over Energieklus
Energieklus realiseert energiebesparing. Daarbij helpen wij gemeenten en bewoners met directe
impact en mogelijke vervolgstappen. Of je nu particulier huurt, huiseigenaar bent of een woning
van de woningcorporatie hebt. Het laatste periode zijn er Energieklus projecten gestart in heel
Nederland. Deelnemers zijn zeer tevreden en geven een score van gemiddeld 9+ uit 10.

Energiebesparende maatregelen
Er

worden

direct

energiebesparende

maatregelen

geïnstalleerd

in

de

woning.

Het

Energieklus-team heeft een rugzak met ongeveer 30 verschillende maatregelen bij zich. Van
radiatorisolatie tot led-verlichting en een waterbesparende douchekop.

Service & kwaliteit
Er is een helpdesk beschikbaar via 010 - 318 00 51 en service@energieklus.nl. Om de kwaliteit te
waarborgen worden bij elk bezoek foto’s gemaakt van de geïnstalleerde maatregelen.
Daarnaast voeren we steekproeven uit. Bij slechte scores worden in overleg maatregelen
getroffen. Toch blijft het mogelijk dat leden van het Energieklus-team fouten maken of per abuis
schade veroorzaken. Binnen de meeste projecten is 6 maanden garantie op de installatie en de
geïnstalleerde producten opgenomen.
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Bijlage 1 - vraag & antwoord
Waarom krijg ik Energieklus aangeboden?
Gemeenten en verhuurders willen burgers helpen zuinig om te gaan met energie.
Waarom is mijn woning geselecteerd?
In

overleg

zijn

woningen geselecteerd in straten en buurten waar de gemiddelde

energierekening hoog is.
Wat heb ik hier aan?
Tijdens het bezoek worden er direct bespaarmaatregelen geïnstalleerd. Denk aan tochtstrips,
radiatorfolie en LED lampen. Dit bespaart geld en verhoogt wooncomfort.
Wat gaat er gebeuren?
Plan zelf een afspraak in. Dan komt een medewerker van het Energieklus team langs. Na afloop
sturen wij een kort verslag van het bezoek.
Kan ik zelf kiezen welke maatregelen geïnstalleerd worden?
Ja dat kan. De Energieklusser adviseert welke maatregelen de meeste besparing opleveren.
Moet ik nog iets doen ter voorbereiding van het bezoek?
Er moet niks. Het is wel handig om het gas en elektraverbruik van het laatste jaar te weten. Onze
medewerker maakt een ronde door het huis.
Hoe zit het mijn privacy?
Energieklus hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy en deelt herleidbare
gegevens niet met derden.
Wat kost een bezoek?
Niets. De kosten van het bezoek en de installatie van maatregelen worden door de gemeente
en/of verhuurder voldaan.
Ik heb geen brief ontvangen, kan ik toch gebruik maken van Energieklusser?
Deze actie is alleen beschikbaar voor geselecteerde woningen.
Hoe herken ik een Energieklus medewerker?
Een Energieklus medewerker zijn herkenbaar aan hun Enerigeklus polo. Bij twijfel over de identiteit
van een medewerker zal deze zich identificeren.
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Bijlage 2 - voorbeeld rapport
Na afloop van het Energieklus bezoek wordt een digitaal woningrapport van het bezoek geleverd.
Energieklus rapporten zijn zorgvuldig samengesteld in samenwerking met energieadviseurs,
Milieu Centraal, gemeenten en met feedback van bewoners. Het doel van het rapport is op
overzichtelijke wijze terugkoppeling te geven van de Energieklus afspraak. Het rapport is
geschreven op B1 niveau en is visueel gemaakt waar mogelijk.
Per woningtype (woningcorporatie huurder, particuliere huurder of eigenaar bewoner) wordt
bepaalde informatie wel of niet opgenomen ten behoeve van de leesbaarheid en relevantie.
Hieronder is een voorbeeld van een woningcorporatie woning opgenomen. Dit rapport richt zich
op kleine energiemaatregelen en slim energiegedrag. Een rapport voor een eigenaar-bewoner
richt zich ook op de grote maatregelen.
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