
Hoe verduurzaam
ik mijn huis?



Wij zijn Haags 
Energie Initiatief
--- en wij doen het anders

Voor ons is de bewoner de belangrijkste 
partij bij het verduurzamen van zijn huis. 
U kent u gezinssamenstelling, de manier 
waarop u wwoont, wat u comfortabel vindt 
en uw financiéle mogelijkheden.

Wij verkopen geen oplossingen van de 
plank, maar vinden samen met u de 
oplossing voor uw woning(en).

Samen met u ontwikkelen we een 
stappenplan met als einddoel een gasloze 
en duurzame woning. Met dit stappenplan 
kan u de maatregelen (en uitgaven) 
spreiden over een langere periode binnen 
uw budgettaire planning. 

Met dit stappenplan weet u ook hoe te 
reageren bijvoorbeeld als de cv kapot gaat, 
het dak stormschade heeft, of de badkamer 
aan een opknapbeurt toe is



Gasloos, Co²-,  Energie-
neutraal of allemaal

Hoe ga ik/wij dat betalen?

In 2050 gaat de (aard)gaskraan dicht in 
Nederland. Dat is nog zo'n dertig jaar. In 
die dertig jaar kost de woning altijd geld 
voor verbetering, vervanging en renovatie.
Door die verbeteringen, vervangingen en al 
het overige onderhoud slim uit te voeren met 
in het achterhoofd 'Van het gas af", heeft 
u in 2050 een duurzame energiezuinige 
comfortabele gasloze woning zonder dat 
u het u extra geld kost.
Daarvoor heeft u een plan nodig, waarmee 
u weet wat te doen als er u (accuut) 
onderhoud moet doen. Bijvoorbeeld als de 
cv kapot gaat, stormschade aan het dak of 
die nieuwe badkamer echt aan de beurt is.



Wij stellen samen met u dat plan op. 
Speciaal voor uw huis, uw manier van 
leven, uw toekomst plannen en uw budget.

Hierin zitten onderdelen als:
• hoe  woont u
• isolatie vloer
• isolatie dak
• isolatie gevel
• isolatie glas
• verwarmingsinstallatie
• warmwaterinstallatie
• ventilatie
• keuken
• badkamer
• zonnepanelen
• zonnecollector
• windturbine
• batterij
• elektrische auto etc.



Er wordt veel denkwerk gestoken in de 
aanpak van de energietransities. Inderdaad 
meervoud. Naast de overgang naar een Co² 
neutrale energiehuishouding is Nederland 
vooral in de ban van de transitie van 
gas naar iets anders. Ook al zijn er veel 
overlappen, beide transities hebben een 
ander doel.
Veel denkwerk, vooral gericht op 
de technische oplossing met een 
technocratische aanpak. Grootschalige 
oplossingen, waarbij grote aantallen huizen 
op dezelfde manier verduurzaamd worden. 
Net als een kok die een inschatting maakt 
van zijn gasten en vervolgens hetzelfde 
menu aan iedereen uit serveert.
Haags Energie Initiatief gelooft niet in deze 
aanpak. Wij staan voor een persoonlijk 
benadering waar de unieke combinatie 
van bewoners en woning leidend is en niet 
de techniek.

Waarom?



Wie wij zijn
Haags Energie Initiatief is een collectief van 
zelfstandigen uit diverse disciplines:

• energie-adviseurs 
• energie -coaches
• installatieadviseurs
• bewonersondersteuners 
• bewonerbegeleiders
• architecten
• juristen
• e.d.

Met aandacht voor de bewoners worden 
de mogelijkheden van energietransitie voor 
de  specifieke combinaties van woning en 
bewoners ontwikkeld. Een oplossing voor 
uw situatie binnen uw budget.

Contact
Telefoon: 06 21 840 820
E-mail: info@haagsenergieinitiatief.nl
Web: www.haagsenergieinitiatief.nl
Postbus 1000 (E2040)
2260BA Leidschendam


