
Energiebesparing 
voor je huis

Webinar
- do. 1 dec. 2022 -



Agenda
▪ Wie zijn we ?

▪ Energieverbruik en kosten(besparing) voor je huis
• jouw gedrag (wat) aanpassen
• snelle & gemakkelijke besparingstips 
• goedkope isolatie-ingrepen en zon
• doortastende ingrepen
• financiële aspect

 Hoe kunnen wij je verder helpen ?
• Groepsaanbod Renovatie

▪ Vragen & Antwoorden
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Spelregels

▪ Duur = ongeveer één uur, daarna nog vragen

▪ Vragen kan je stellen via de chat

▪ Relevantste vragen = op het einde (live)

▪ Presentatie wordt opgenomen en nagestuurd, ook de slides
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WIE ZIJN WE ?



Wie zijn we? 

▪ Webinar in het kader van het Gemeentelijk Groepsaanbod Renovatie  
 www.groepsaanbodrenovatie.be

▪ Groepsaanbod
• initiatief van energiehuis Veneco
• uitgevoerd door burgercoöperatie Energent
• in samenwerking met 19 gemeenten

▪ Sprekers
• Matthias Ghyselen (energie-adviseur en renovatiebegeleider bij Energent)
• An Van Hemeldonck (projectmedewerker bij Energent)
• Katleen Van Rossem (stafmedewerker bij Energiehuis Veneco)

5



Burgercoöperatie Energent

▪ Burgercoöperatie voor hernieuwbare energie
• ontstaan in 2013
• basis in Gent - brede actieradius
• www.energent.be

• ‘Energietransitie versnellen met burgers’ 

• Diverse renovatiediensten voor burgers
▪ Zonnestad (groepsaankoop zonnepanelen)
▪ Groepsaanbod Renovatie
▪ Adviesverlening voor Stad Gent
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Energiehuis Veneco

▪Streekwerkingsintercommunale (21 gemeenten rond Gent)

▪ Erkend Energiehuis

▪ Klimaatdoelstellingen gemeenten → dienstverlening rond 
energie & klimaat, gekoppeld aan een duurzaam woonbeleid 

▪ Organisatie van het gemeentelijk woon- en energieloket

7



ENERGIEVERBRUIK
EN KOSTEN(BESPARING)



Verdeling energieverbruik

9



Prijsevolutie gas & elektriciteit
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Verdeling energiekost
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Specifiek verbruik

▪ Analoge meter → Jaarafrekening: historiek 3 jaar of opvragen bij Fluvius
▪ Digitale meters → Mijn Fluvius: verbruikshistoriek
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JOUW GEDRAG
(WAT) AANPASSEN
NOG STEEDS EFFECTIEVER DAN ISOLEREN



In de kamer(s)

▪ Verlaag je de temperatuur van je chauffage
• Comforttemperatuur = 20 °C of liever 19°C

▪ Per graad daling = 7% besparing op verwarming = € 250
• Zoek uit wat werkt voor jouw specifieke situatie

▪ Beperk het aantal gebruikte ruimtes !

▪ Denk aan alternatieven
• Thermokledij
• Infrarood kussen in de zetel
• Infrarood panelen/lamp (bijv. boven zetel of aan lavabo)
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In de douche

▪ Minder vaak, korter, kouder of efficiënter douchen

▪ Draai de kraan op het einde naar koud!

▪ Hoe efficiënter douchen?
• Spaardouchekop (5l /minuut)

▪ gewone douche: 9l /minuut
▪ regendouche: 20l /minuut
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SNELLE & 
GEMAKKELIJKE
BESPARINGSTIPS
NOG DEZE MAAND TE REGELEN



Tips voor verwarmingsbesparing

▪ Ontlucht je radiatoren → Handleiding via Stad Gent – 5% besparing

▪ Verlaag de temperatuur van je condensatieketel (of stel de vraag aan je technieker bij 
het onderhoud van de ketel) - 15% besparing

▪ Verminder tocht in je huis - 15% besparing

▪ Breng HR-radiatorfolie aan - 5% besparing

▪ Leer je thermostaat kennen én correct gebruiken - 10 tot 20% besparing
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Temperatuurverlaging condensatieketel

▪ Voor woningen met een condenserende ketel
▪ Tot 15% besparing op je verwarming

Hoe? 
▪ Verlaag de temperatuur van je ketel in stapjes van 5°C

• zoek de handleiding via www.handleidingkwijt.nl

▪ Verwarming verloopt trager 
• zet de thermostaat 30 minuten vroeger aan.
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Vermindering tocht in je huis

▪ Voor alle woningen
▪ Tot 15% besparing op verwarming

Hoe? 
▪ Deurstoppers
▪ Brievenbusborstels
▪ Afkitting
▪ Automatische deursluiter

Bang voor te weinig verluchting?
▪ Koop een CO2-meter en tolereer maximaal 1300 ppm
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HR-Radiatorfolie

▪ Vooral woningen zonder gevelisolatie
▪ Tot 5% besparing op verwarming

Hoe?
▪ Rechtstreeks aan te brengen op de achterzijde 

van de radiator
• bijv. merk Tonzon

 Ook alternatieven die aan te brengen zijn op 
de muur
 te koop in elke doe-het-zelfzaak
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Plaatsing thermostaatkranen en optimale 
instelling van de thermostaat

▪ Voor alle woningen die nog geen thermostaatkranen heeft in de belangrijkste ruimtes
▪ Voor iedereen die zijn/haar thermostaat niet optimaal gebruikt (dag/nacht)
▪ Creëert veel betere basisregulerling temperatuur met bijgevolg lager energieverbruik
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Plaatsing slimme thermostaat

▪ Voor huishoudens die nonchalant omspringen met hun thermostaat en/of 
een variabel ritme hebben

▪ Tot 20% bersparing op verwarming

Hoe? 
▪ Warmt vroeger/later op naargelang seizoen 
▪ Temperatuur in te stellen op dag/uur-basis
▪ Verwarming aan te passen vanop afstand (op basis van locatie gebruiker)
▪ Types: Nest (Google), Honeywell; controleer ook of jouw ketelmerk een 

toestel heeft
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Plaatsing (slimme) radiatorkranen

▪ Voor huishoudens met ruimtes die regelmatig verwarmd worden, maar minder 
frequent of minder intensief dan de hoofdruimte (bijv. bureau, slaapkamer, gang).  

▪ Tot 10% besparing op verwarming

Hoe? 
▪ Maakt het mogelijk om een ruimte afzonderlijk te programmeren
▪ Type: Tado (marktleider; in combinatie met slimme thermostaat)
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Tips voor elektriciteitsbesparing
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Tips voor elektriciteit

▪ Vervang alle gloei- of halogeenlampen naar LED-verlichting

▪ Vervang een elektrisch kookvuur door een inductievuur

▪ Vervang keuken- of wastoestellen > 15 jaar

▪ Plaats een paar slimme stopcontacten (vooral voor sluipverbruikers)

▪ Vermijd elektrische verwarming (behalve infrarood of héél kortstondig)

▪ Vervang een droogkast met B-label door een warmtepompdroogkast
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Energieleverancier bekijken

▪ Kostenbesparing; géén energiebesparing!

▪ Doorsnee Vlaams huishouden
• 2.500 kWh elektriciteit
• 17.000 kWh gas

▪ Veranderen?
• Een vast contract van voor de zomer → behouden
• Doe de Vtest van de VREG of de vergelijking op www.mijnenergie.be
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GOEDKOPE
ISOLATIE-INGREPEN & ZON
BEGIN ER NU AAN; ‘NO BRAINERS’



Zoldervloerisolatie

▪ Voor woningen met een zolder die niet of amper gebruikt wordt (nu en in de toekomst) 
en waarbij het dak evenmin goed geïsoleerd is

▪ Tot 25% energiebesparing op verwarming

Waarom
• goedkoop alternatief voor dakisolatie
• richtprijs vanaf € 30  /m2 (afhankelijk van zoldergebruik en hout- of betonstructuur)

• terugverdientijd < 10 jaar
• zelfplaatsing is haalbare kaart
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Spouwmuurisolatie

▪ Voor alle woningen met een propere spouwmuur van ≥ 5cm
▪ Tot 20% energiebesparing op verwarming

Waarom
• goedkoop 
• richtprijs v.a.  € 20  /m2

• terugverdientijd op < 3 jaar
• snelle en propere uitvoering
• strenge kwaliteitsnorm (STS 71-1)
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Glasvervanging in bestaande raamkaders

▪ Voor alle woningen degelijke raamkaders, maar oud dubbel glas of enkel glas
▪ Tot 10% energiebesparing op verwarming

Waarom
• veel goedkoper dan vervanging van volledige ramen (5 à 6 keer)
• richtprijs v.a.  € 130  /m2

• terugverdientijd < 15 jaar
• veel comfortwinst
• ideaal als combinatie met ventilatie, akoestische problemen.
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Kelderplafondisolatie

▪ Voor woningen met een (kruip)kelder
▪ Tot 10% energiebesparing op verwarming

Waarom
• héél goedkoop 
• richtprijs vanaf € 30  /m2

• terugverdientijd < 10 jaar
• zelfplaatsing is haalbare kaart
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Zonnepanelen

▪ Voor woningen met een geïsoleerd dak 
(of een dak dat langs binnen kan geïsoleerd worden), 
en zonder asbest (dakbedekking maar ook onderdak)

▪ Tot 25% energiebesparing op elektriciteit 
(over een periode van 20 jaar)

Waarom
• relatief lage investering
• richtprijs € 4500 à 5000 voor 8 panelen 
• terugverdientijd < 6 jaar
• manier voor onafhankelijke én duurzame elektriciteitsproductie

Vrijblijvende simulatie?  www.zonnestad.energent.be
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DOORTASTENDE 
INGREPEN
EEN VERHAAL OP LANGERE TERMIJN



Welke ingrepen?

▪ Vloerisolatie (en nieuwe vloer & vloerverwarming)
▪ Dakisolatie en dakrenovatie
▪ Buitengevelisolatie (als er geen spouw aanwezig is)
▪ Warmtepompen
▪ Raamvervanging

Deze ingrepen kosten vaak wat geld en zijn niet (snel) terug te verdienen,   
maar ze zijn wel héél nuttig !
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Belang van renovatie

▪ Renovatie omwille van…
• comfortverhoging
• economische overwegingen
• maatschappelijke aspect
• wetgevend kader
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Comfortverhoging

▪Problemen
• gevoelstemperatuur ↔ echte temperatuur
• grote temperatuurschommelingen
• tocht 

▪ Stabielere binnenmuurtemperatuur = hogere comfortgevoel tijdens alle seizoenen 

▪ Sommige ingrepen zijn snel en proper afgerond (1 à 2 dagen)

 ‘warmer in de winter, frisser in de zomer’
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Economische overwegingen

▪Terugverdientijd afhankelijk van
• maatregel (bepaalde isolatie zoals spouwmuur, zoldervloer < 3 jaar)
• gedrag (hoger comfort na isolatie)
• energieprijs van de komende jaren

▪ Stelsel van premies en leningen voor alle energetische renovatie-ingrepen

▪ Marktconforme én betrouwbare prijs door o.a. groepsaanbod 

▪ Stijging van woningwaarde na renovatie
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Maatschappelijk aspect

▪Klimaat
• Verwarming van onze huizen = 12% van totale CO2-uitstoot in Vlaanderen

▪ bijv. gevelisolatie: 4 tot 6 keer minder warmteverlies
▪ bijv. warmtepomp: 3 tot 5 keer minder verbruik

▪ Economie
• afbouwen afhankelijkheid van olie en gas

▪ Geopolitiek
• geen bijdrage aan conflicten
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Wetgevend kader

▪ Vlaams Energie- en Klimaatplan 2030 / Vlaams Renovatiepact 2050
• Renovatie: verplicht bij aankoop slecht geïsoleerd huis (label E/F) binnen 5 jaar 
• Nieuwbouw: warmtepomp verplicht vanaf 2027 (vanaf 2023 hybride)

▪ Normen verstrengen (‘verplichtingen) 
▪ bijv. renovatie verplicht bij aankoop slecht geïsoleerd huis (label E/F) binnen 5 jaar
▪ bijv. warmtepomp verplicht bij nieuwbouw van 2027 (vanaf 2023 hybride)

▪ Groter belang voor energielabel (EPC) van huis
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FINANCIËLE ASPECT



Energiepremies & -leningen

▪Premies
• Krijg je na uitvoering van je renovatie
• Twee types

▪ Mijn Verbouwpremie
▪ EPC-Labelpremie

▪ Leningen
• Mijn Verbouwlening
• Praat ook eens met je eigen bank
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Mijn VerbouwPremie

▪Eén centraal premiesysteem vanaf okt. 2022

 www.mijnverbouwpremie.be

▪ Bedrag afhankelijk van
• ingreep
• inkomenscategorie (wel voor iedereen)

▪ Voorwaarden
• uitvoering door aannemer
• huis minstens 15 jaar oud
• factuurbedrag min. € 1.000
• factuurdatum max. 2 jaar oud
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EPC-labelpremie

▪Voor huizen met een ondermaats EPC die binnen 5 jaar gerenoveerd worden

▪ Voorwaarden
• EPC-attest voor (niet ouder dan 2019) én na de renovatie (niet ouder dan 2019)
• combineerbaar met Mijn Verbouwpremie

▪ Bedrag
• Huis

▪ label E of F → label A, B of C (tot € 5.000)
• Wooneenheid

▪ label D, E of F → label A of B (tot € 3.750)

 www.energiesparen.be/test-uw-epc
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Mijn VerbouwLening
▪Financiële lening om renovatie uit te voeren

▪ Voorwaarden
• max. € 60.00 met afbetaling max. 25 jaar
• huis min. 15 jaar oud (behalve voor zonnetechnieken)
• renteloos (indien wettelijke rente onder 3% - jaarlijks aangepast)

▪ Ingrepen
• dezelfde als Mijn Verbouwpremie

▪ Voor wie
• afhankelijk van inkomencategorie (dus niet voor iedereen)
• verhuurders (via SVK of geconventioneerde verhuur met voorwaarden)

www.mijnverbouwlening.be
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HOE KUNNEN WIJ JE
VERDER HELPEN?



Hoe kunnen wij je verder helpen? 

▪ Via Energiehuizen
• Inwoner van werkingsgebied van Energiehuis Veneco

(Meetjesland & Deinze, De Pinte, Destelbergen, Gavere, Lochristi, 
Melle, Merelbeke, Nazareth en Zulte)
 www.veneco.be/nl/energiehuis 
 www.groepsaanbodrenovatie.be

• Inwoner van Gent 
 www.energiecentrale.gent

▪ Via je provincie 
 www.bouwwijs.be (provincie Oost-Vlaanderen)
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Werkingsgebied Groepsaanbod (Veneco) 

▪Meetjesland (10 gemeenten) & Leie-Schelde-Oostrand (9 gemeenten)
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Woon- en Energieloket Veneco

▪ One-stop-shop voor duurzame renovatie, advies en renovatiebegeleiding
• algemene dienstverlening rond Wonen & Energie
• vast aanspreekpunt voor al je vragen
• vaste zitmomenten
• verstrekken van Mijn VerbouwLening
• hulp bij Mijn VerbouwPremie (maar kan ook via groepsaanbod)
• hulp bij vergelijken energieleveranciers en Vtest
• advies rond privaat en sociaal huren en verhuren
• ondersteuning bij alle andere vragen rond Energie&Wonen

▪ Kijk op de website van je gemeente voor de openingsuren van het loket!

▪ Contact voor MijnVerbouwLening via energiehuis@veneco.be 

 www.veneco.be/nl/energiehuis/energieloketten
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Energiescan

▪ Snelle doorlichting van het gehele energieverbruik van je huis
• Tips die je meteen kan toepassen
• Eventuele plaatsing van energiebesparend materiaal (spaarlamp, tochtstrip, …)
• Gepersonaliseerd verslag
• Grootste besparingen

▪ juiste afstelling verwarming 
▪ voorkomen van tocht 

▪ Gratis voor personen in een precaire/specifieke situatie 

▪ Kan aangevraagd worden via het Energiehuis van jouw regio

 www.vlaanderen.be/gratis-energiescan
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GROEPSAANBOD
RENOVATIE



Wat is het Groepsaanbod? 

▪ Eén platform (en website) waar je voor de meeste energetische ingrepen terecht kan

▪ Het groepsaanbod garandeert
• Integraal, onafhankelijk en gratis energie-advies voor je huis
• Eén of meerdere prijs-kwalitatieve offertes
• Hulp bij vergelijken van offertes (ook offertes buiten het groepsaanbod)
• Opvolging en eventueel controle van uitvoering
• Indien nodig, ook hulp bij premies

▪ Samenwerking met > 20 betrouwbare partner-aannemers

 Klaar om je huis energetisch aan te pakken; we zijn er voor jou!
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Financiering Groepsaanbod

▪Burenpremie van Fluvius
• compensatie voor begeleiding van  energiezuinige renovaties

▪ Werkingsbijdrage 
• 3% op factuur van uitgevoerde werken
• reeds verrekend in prijs (je hoeft er niets voor te doen) 
• geen invloed op marktconforme prijs

▪ Niet-commerciële insteek (burgercoöperatie) → geen winstoogmerk !
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Drie trajecten (~ ingreep)
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Traject GROEPSPRIJS

▪ Spouwmuurisolatie
▪ Glasvervanging (niet schrijnwerk)
▪ Zoldervloerisolatie
▪ Kelderplafondisolatie
▪ (Zonnepanelen)

Typerend: ‘groepsaankoop’
• vaste eenheidsprijzen
• vaste partner-aannemers op jaarbasis
• betrouwbaar, helder en vlot traject 
• weinig overlast & snelle uitvoering (3 à 4 maanden na ondertekening)
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Traject GROEPSPRIJS
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Traject SLIMME OFFERTE

▪ Buitengevelisolatie
▪ Isolatie van plat dak
▪ Raamvervanging (glas & schrijnwerk)
▪ Warmtepomp

Typerend: ‘persoonlijk offertedossier’
• gestandaardiseerde opbouw
• onze onafhankelijke expertise
• jouw persoonlijke wensen en keuzes
• partner-aannemer komt in eerste fase niet ter plaatse
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Traject SLIMME OFFERTE
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Traject STANDAARD OFFERTE

▪ Dakrenovatie (langs binnen of buiten)
▪ Ventilatie
▪ Specifieke dossiers

Typerend: ‘begeleiding op maat’
• aangepast aan jouw specifieke situatie
• start met een belmoment
• partner-aannemer komt steeds ter plaatse
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Traject STANDAARD OFFERTE
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Traject TWIJFELAARS

▪ Voor wie wil renoveren, maar niet weet waarmee te beginnen

▪ Eerst belmoment met energie-adviseur
▪ Informatie-uitwisseling over je twijfels, de staat van je huis, het financiële aspect, …

▪ Energie-adviseur bekijkt welke volgende stappen nodig zijn en leidt je verder
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Energie-advies

▪Onafhankelijk

▪ Gratis én vrijblijvend

▪ Persoonlijk
• aan huis
• ongeveer 1,5 uur

▪ Screening van je hele huis op energetisch vlak
• schriftelijk verslag wordt opgestuurd = een stappenplan
• geen verplichting, wel inzichten
• ook lening- en premiebegeleiding (voor- en achteraf)
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Groepsaanbod voor jou

▪ Alle rompslomp van je renovatie wegnemen

▪ Gratis energie-advies en renovatiebegeleiding op jouw maat

▪ Sterke partnerschappen met betrouwbare aannemers

▪ Marktconforme prijzen door groepsaankopen en partnerschappen

▪ Vrijblijvend in elke stap van je traject

▪ Opgelet! Gericht op actie
• Niet om gewoon ‘extra offertes’ te bezorgen
• Niet als je pas binnen 3 jaar wil beginnen met je renovatie
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Groepsaanbod | Doe je mee?

 www.groepsaanbodrenovatie.be

▪Vul het aanmeldingsformulier in op de website en 
kies meteen een tijdslot 

▪ Of stuur een mailtje naar groepsaanbod@energent.be

▪ Of bel naar 0492 41 03 83 (Femke)
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VRAGEN & 
ANTWOORDEN

groepsaanbod@energent.be
www.groepsaanbodrenovatie.be
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