
   
 

Aanmelden bij: Laurette Bulkens 06-25494276 of info@letteadvies.nl 

Energie-scan van uw woning  
 

Wat houdt het in?:  

 Een bouwkundig geschoold energieadviseur loopt samen met u door uw woning (ca. 60 min.) en 

geeft op basis hiervan een advies over de mogelijkheden om in uw woning energie te besparen. 

Het gaat hierbij om concrete maatregelen om energie te besparen, gebruik van zonnepanelen of 

warmtepomp, maar ook over mogelijkheden bijvoorbeeld op het gebied van gedrag. 

De energiescan wordt door de gemeente Mook en Middelaar betaald. 

 

Doel:  

In korte tijd een inschatting maken van de energiebesparingsmogelijkheden in uw woning en 

beantwoording van uw eventuele vragen daarover. 

 

Wat is hiervoor nodig? 

 De eigenaar/bewoner – u - is beschikbaar om samen met de energieadviseur door uw huis te 

lopen, toelichting te geven en vragen te beantwoorden 

 De energieadviseur kan toegang krijgen tot alle delen van het huis en installaties  

(let hierbij bijvoorbeeld op: zolder/zonnepanelen/kruipruimte/cv-ketel/mechanische ventilatie) 

 De woningeigenaar levert informatie over de woning: 

o Informatie over de bestaande constructie en isolatie van de woning, bijv. door tekeningen 

o Wat is inmiddels aan de woning verbeterd? 

 De woningeigenaar informeert de adviseur over het gebruik van de woning: 

o Aantal bewoners 

o Energierekening 

o Toekomst(wensen) op het gebied: 

 Gezinssamenstelling 

 Onderhoud/afwerking 

 Verbouw 

o Klachten over het huis, energierekening, comfort enz. 

 

Waar wordt door de energieadviseur naar gekeken? 

 Bouwkundige constructie en huidige isolatie van de woning. 

 Tips over waar in de woning nog eenvoudig (zonder hoge investeringen) energie kan worden 

bespaard 

 Ventilatie 

 (Vocht)problemen 

 Staat van onderhoud 

 Mogelijkheden tot het nemen van meerdere energiebesparende maatregelen (zoals bijv. plaatsen 

zonnepanelen, isoleren vloer of na-isoleren gevel) 

 

De uitkomst 

De E-scan biedt u inzicht in de mate waarin uw woning – en haar bewoners – al energiezuinig zijn en 

welke mogelijkheden er eventueel zijn om dit nog verder te verbeteren. Verteld wordt welke 

maatregelen nog mogelijk zijn, wat er bij komt kijken om ze toe te passen en wat ze – ongeveer – 

kosten en opleveren, ook met mogelijke subsidies. Ook ontvangt u tips over energie besparen. 

U krijgt bij de start van de opname een formulier van de energieadviseur waarop u tijdens de opname 

een en ander kunt noteren. Na de opname bespreken we samen (ongeveer 15 tot 30 minuten) de 

belangrijkste bevindingen en mogelijkheden. De energieadviseur maakt daarvan een kort digitaal 

adviesrapport dat u later per e-mail zult ontvangen. 

 

Extra: 

Lette advies biedt aanvullend de mogelijkheid om een aantal warmtebeeldfoto’s te laten maken tegen 

betaling van € 45. U ontvangt daarvoor een factuur van de energieadviseur. 

http://www.mookenmiddelaar.nl/

