Bespaar tot 40 procent
op uw collectieve
verwarming
Woont u in een flat en heeft u ook het idee dat de afrekening voor de verwarming niet klopt? Lijkt het net
alsof u stookt voor de buitenlucht? Waarschijnlijk heeft u dan een verouderd verwarmingssysteem. U kunt
veel geld besparen met het isoleren van uw dak of gevel, het vervangen van de ketel of andere maatregelen.

Wat is collectieve verwarming?

Overgaan tot actie

Er is sprake van collectieve verwarming als een gemeenschappelijke installatie de warmte opwekt voor het hele gebouw of zelfs
een hele wijk. Dat komt veel voor in flatgebouwen en portiekflats.
U heeft dan geen eigen cv-ketel voor de verwarming van uw huis.
Dat heeft regelmatig tot gevolg dat bewoners het idee hebben dat
de afrekening niet klopt, de meters niet goed werken of dat de
kosten op een oneerlijke manier worden verdeeld. Meestal blijkt
er echter meer aan de hand.

Als er een of meerdere tips bijstaan die u wilt gaan uitvoeren,
is het van belang om te weten hoe u hier invloed op uit kunt
oefenen. Het overleg met uw verhuurder en steun van uw
medebewoners is daarbij het meest belangrijk. Probeer altijd
objectieve gegevens te verzamelen over hetgeen u wilt (laten)
aanpakken. U kunt daarbij ook de hulp van een onafhankelijk
adviseur inschakelen.

De Woonbond geeft de 9 beste bespaartips voor collectieve
verwarming:
Tip

Hoeveel besparing levert
het op

1.

Isoleren gevel, dak, vloer

Tot 40%

2.

Individuele meters

20-30%

3.

Andere instellingen
verwarmingssysteem

Tot 25%

4.

Afspraken over tarief
duurzame energie

Tot 25%

5.

Andere energieleverancier

15-20%

6.

Eenpijpssysteem vervangen
door tweepijpssysteem

10-15%

7.

Ketel vervangen

10-15%

8.

Zonneboiler voor warm
water

Tot 40% op warm water

9.

Leidingen isoleren

5% verwarming
20-30% warm water

NB: de besparingen kunt u niet bij elkaar optellen, als er meerdere
maatregelen tegelijk worden genomen, is de besparing lager dan
de optelsom van de losse maatregelen.

De Woonbond kan u ook technisch advies geven of ondersteunen in het overleg met uw verhuurder. Bel de Energielijn:
020-5517722 of stuur een email naar energielijn@woonbond.nl.

Meer informatie
Hoe kunt u aan de slag gaan met de tips?
Zie www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl of bel de Energielijn.
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