
Gelieve uw microfoon uit te schakelen tijdens presentatie.

Meeting wordt opgenomen;

U bent dan ook vrij om uw camera uit te schakelen.

Vragen (microfoon aan) worden aan het eind behandeld.

Streven is om de sessie om 21:30 uur af te ronden,

maar we houden graag ruimte voor vragen.



Agenda

Even voorstellen:  Energiecoöperatie Wijdemeren

Aankoop zonnepanelen

Wat levert het op?

Selectie van leverancier

Groepsaankoop: het aanbod 

Groenpand 

De Zonnefabriek

Proces van deelname

Vragen ronde



Agenda

Even voorstellen:  
• EnergieVerbonden

• Energiecoöperatie Wijdemeren

Aankoop isolatie, zonnepanelen, groen dak

Wat levert het op?

Financiering

Selectie van leveranciers

Proces van deelname

Presentatie deelnemende bedrijven

Vragen



Inkoop via samenwerkende coöperaties



www.ecwijdemeren.nl



Team EC Wijdemeren

Energiecoaches (gesprekken, spreekuren, warmtescans)

Ambassadeurs (straat, buurt, dorp)

Voorbeeldhuizen (interviews en excursies)

Projectleiders energieopwekking en buurtprojecten

Communicatie (presentaties, foto’s, campagnes)

Energielessen – Kompas op Groen

Collectieve inkoop isolatie, zonnepanelen en groene daken

Kleine bespaarmaatregelen

Bureauteam (ledenadministratie, boekhouding)

Coördinatie



Energiecoachgesprek / Hoomdossier



Quickscan Infraroodcamera
In de wintermaanden met voldoende 
temperatuurverschil kan een indruk worden 
gegeven of uw huis voldoende is geïsoleerd.



Quickscan Infraroodcamera



Collectieve inkoopactie



Wat levert het op aan CO2 reductie…



Wat levert het op aan €€€ reductie…



Aankoop zonnepanelen

Positieve impact op het milieu (CO2 besparing)

 Slimme investering: 

• Hoger rendement door BTW teruggaaf en saldering

• Terugverdienperiode 6-8 jaar

• Stabiel en voorspelbaar

• Levensduur PV ca 25 jaar, omvormer ca 15 jaar

 Onafhankelijk van energiemaatschappijen

 Zichtbare voorbeeldfunctie

Aankoop zonnepanelen



Zonnepanelen, wat levert het op…

Beoogde besparing CO2 uitstoot

10 panelen 3.750 kW * 0,873= 3.273 kWh

1 opgewekte kWh bespaart 0,46 kilo CO2

De emissiefactor van grijze stroom is 0,649 kg CO2 per kWh.

 3.273 kWh * 0,649 = 2.124 kilo CO2 besparing

Gemiddeld huishouden stoot uit 3.800 kilo CO2 door 
energieverbruik in huis (gas en elektra) 

CO2 besparing is 55% op energieverbruik in eigen huis



Selectie leveranciers collectieve inkoop

 Voor selectie zijn ca 15 regionale partijen benaderd; 7 kwamen op de shortlist

 Ervaringen uit vorige inkoopacties zijn verwerkt

 Selectiecriteria: 

o lokaal of regionaal bedrijf

o bedrijfsvoering en financiële stabiliteit 

o kwaliteit en garantievoorwaarden

o referenties, team en plan van aanpak; 

o pakketprijzen; richtprijzen per m2

o verhouding prijs/kwaliteit, inclusief installatie, monitoring en garanties



Selectie leveranciers

BEDRIJVEN:SELECTIE CRITERIA:
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PRIJS-KWALITEIT

LOKAAL/REGIONAAL

KWALITEIT EN DUURZAAMHEID 

REFERENTIES

TEAM EN EVENTUELE ONDERAANNEMERS

KWALITEIT EN DUURZAAMHEID (CERTIFICAAT)

PLAN VAN AANPAK

… en ook: GROENE DAKEN



Meedoen met de actie…

Ontzorging
Van inschrijving tot levering: begeleiding gedurende het hele traject.

Objectieve en heldere informatie 
Als onafhankelijke coöperatie informeren we je duidelijk en objectief.

Hoge kwaliteit en lange garantie
Je bent verzekerd van goede kwaliteit met goede garantievoorwaarden.

Compleet pakket
Het aanbod is all-in: richtprijzen zijn vastgelegd, maar kunnen in specifieke situaties uiteraard 
afwijken.

Samen een scherpe prijs
Door collectieve inkoop een scherpe prijs en betrouwbare partijen.



Meedoen met de actie…



Meedoen met de actie…



Meedoen met de actie…



Uitgebreide informatie op de site



Subsidie voor isolatie en warmtepompen



Subsidie voor isolatie en warmtepompen



BTW teruggave zonnepanelen



BTW teruggave zonnepanelen



Subsidie Groene Daken

Posit



Financiering verduurzamen



Financiering verduurzamen



Bedrijven presenteren zich…



Groene Daken



Groene Daken

Een groen dak helpt mee tegen de gevolgen van klimaatverandering

houdt de ruimtes onder en naast het groene dak koeler

isoleert de ruimtes onder het dak in de winter

vangt fijnstof op en zuivert de lucht

beschermt de dakconstructie

ziet er mooi uit

houdt regenwater vast en vertraagt afvoer naar het riool

vermindert wateroverlast en hittestress

stimuleert biodiversiteit

Collectieve inkoop via de Energiecoöperatie Wijdemeren* 
*)  Vanaf 2022 verloopt de collectieve inkoop via EnergieVerbonden



Subsidie Groene Daken

Posit



Isolatiebedrijven presenteren zich…

1. Isolatiespecialist.nl

2. Van de Bunt Isolatietechniek

3. GSF glasgroep



Energie Verbonden
Isolatiespecialist.nl

Joey den Hoed



Over Isolatiespecialist.nl

• Opgericht in 2005
• Hoofdvestiging Moerkapelle
• 40-60 werknemers

• Begonnen in de kruipruimtes….
• Onze naam voorbij gegroeid: 

spouwmuren!

• Wij isoleren gemiddeld 50 
woningen per dag.

• SKG IKOB / Insula



Spouwmuurisolatie

Knauf Supafil HR++ Isolatieparels Aminotherm

Minerale wol EPS Parels Schuim



Vloerisolatie

Reflectiefolie HR++ Isolatieschuim (HFO) Ecose glaswoldekens



Bodemisolatie
Logo bedrijf

4b

HR++ Bodemparels



Hoe kunt u meedoen?

• Advies op maat: afgestemd op uw woning

• Isolatiespecialist belt om een afspraak in te stemmen met u.

• Inspectie, uitleg en offerte: helemaal vrijblijvend.

• Uitvoering werkzaamheden.

Logo bedrijf



Adviesafspraak
Logo bedrijf



Opdracht! En dan?

• U ontvangt een orderbevestiging

• We plannen een geschikt moment voor het uitvoeren

• Ervaren monteurs voeren binnen 3 maanden na opdracht de werkzaamheden uit

• Betaling per PIN en de factuur per mail

• Indien van toepassing: Isolatiespecialist.nl 

verzorgt de documentatie die u nodig heeft hij 

de Subsidie-aanvraag.

Logo bedrijf



• Wie is Van de Bunt isolatietechniek?

• Welke werkzaamheden worden er uitgevoerd?

• Welke woningen kunnen geïsoleerd worden?



Wie is Van de Bunt Isolatietechniek

FAMILIEBEDRIJF, 
OPGERICHT IN 2008

GEVESTIGD IN PUTTEN EIGEN VAKMENSEN IN 
DIENST, GOED OPGELEID 

EN GECERTIFICEERD

MEER DAN 50.000 
WONINGEN GEÏSOLEERD 



Vloerisolatie

PIF isolatiefolie 

- Dampdicht

- Reflectie 

- Folie op bodem

Elastospray (pur)

- Bij veel leidingwerk

- Naad- en kierdicht

- Nagenoeg dampdicht 



Voordelen van vloerisolatie

EFFECTIEF BESPARING 10% TOT 15% 
OP HET GASVERBRUIK

WARMERE VOETEN (VEREISTE: KRUIPRUIMTE 
> 50 CENTIMETER) 



Bodemisolatie

Bodemisolatie

• EPS-parels

- Vochtregulerend

- Minder kans op schimmel

- Bestrijdt muffe lucht

- Zeer geschikt voor 
kruipruimtes tot 50 
centimeter hoog 



Voordelen van vloerisolatie

Geschikt voor lage 
kruipruimtes

Jaarlijks een flinke 
besparing op de 
energierekening 

Verlaagd optrekkend 
vocht 

Zorgt voor 
waardevermeerdering 

van de woning 



Spouwmuurisolatie

• HR++ grafiet parels

- Lambdawaarde 0,034 
W/mk

- Vochtregulerend

- Ongevoelig voor 
ongedierte

• Knauf Supafil glaswol

- Lambdawaarde 0,034 
W/mk

- Bestaat voor 89% uit 
gerecycled materiaal 



Voordelen van spouwmuurisolatie

• Woning voelt behaaglijker 
en comfortabeler

• Geen schijntocht 

• Warmer in de winter, 
koeler in de zomer

• Draagt bij aan het milieu 
wat resulteert in verlaging 
van de CO2 uitstoot

• Meest rendabele manier 
van isoleren 



Dakisolatie (niet via collectieve inkoop)

Dakisolatie
• Cellulose

- Lambdawaarde: 0,038 W/mk

- Bestaat uit gerecyclede 
kranten 

- Heeft een brandwerende 
werking 



Voordelen dakisolatie

Hoge isolatiewaarde Duurzaam
Brandveilig/schimmelwer

end Ademend



• GSF Glasgroep is al ruim 30 jaar actief in de glasmarkt. 

• Vanuit onze vestigingen in Lelystad, Almere en Hilversum bedienen wij de 
gehele regio Midden-Nederland. 

• Wij zijn ISO 9001, ISO 14001 en VCA* gecertificeerd.
•
• En al onze ca. 50 medewerkers zijn gecertificeerd met het vakdiploma 

glaszetten, vanuit de glasbranche organisatie. 



Isolatieglas of Triple glas ?? 

Enkelglas vensters zijn niet meer van deze tijd. Tweevoudig isolatieglas (HR++), is nu de norm voor warmte-isolatie. 

En isoleert wel 

In de huidige trend naar nog energiezuinigere woningen is Triple isolatieglas echter een sterk opkomende en verbeterde ontwikkeling vanuit de Scandinavische 
landen, Duitsland en Oostenrijk, waar het al langer de standaard is. 

Triple isolatieglas  bestaat uit drie i.p.v. twee glasplaten. Met twee (i.p.v. één) afstandhouders ontstaan hierdoor twee  (i.p.v.  slechts  één)  luchtdichte,  
isolerende  ruimtes  op  bepaalde geoptimaliseerde afstanden van elkaar tussen de glasplaten, die daardoor nog beter isoleren: Minder warmte naar buiten en 
minder kou naar binnen. 

In de praktijk kan er echter in Nederlandse renovatie kozijnen vanwege ruimte
gebrek, geen triple glas toegepast worden. 
En beperken we ons tot regulier HR++ glas met een u waarde van max. 1.0 



Wat doet isolatieglas ?? 



Voordelen van isolatieglas (upgrade)

▪ Financieel: Bespaar direct op uw energierekening door minder warmteverlies. 
Investeringen zijn hierdoor snel terugverdiend! 

▪ Comfortverhogend: Kleinere koudezone bij het raam en daardoor meer 
leefruimte in huis bij een comfortabele   en aangename 
binnenhuistemperatuur;

▪ Duurzamer door minder energieverbruik; 

▪ Gemakkelijk combineerbaar met andere functionaliteiten, zoals geluidsisolatie, 
zon- en warmtewering en inbraakwering.



Rekentool. 

Handige tool voor het globaal berekenen van de energiebesparing per jaar en 
terugverdientijd van de investering. 

https://www.scheuten.com/isolatieglas/kennisbank/rekentools

Voor meer info: 

www.gsfglasgroep.nl

www.sukkelglas.nl

035 - 624 1955 

https://www.scheuten.com/isolatieglas/kennisbank/rekentools
https://www.scheuten.com/isolatieglas/kennisbank/rekentools
http://www.gsfglasgroep.nl/
http://www.sukkelglas.nl/


Zonnepanelenbedrijven presenteren zich…

Groenpand is ingericht op collectieve inkoop voor particulieren met een goed 
ingericht bewonersproces 

Groenpand heeft al een paar jaar inkoopacties met ons gedaan

Groenpand voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen met scherpe prijzen

Zonnefabriek is ingericht op collectieve inkoop voor particulieren met een goed 
ingericht bewonersproces 

Zonnefabriek heeft een ander aanbod 

Zonnefabriek kent ook de mogelijkheid van huur, al dan niet met latere aankoop

Zonnefabriek voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen met scherpe prijzen







Werking zonnepanelen



Materialen: Zonnepanelen  



Materialen: omvormer







Materialen: Montage   





Zonnefabriek



Wie zijn wij?

● Pionier in zonnepanelen sinds 2009

● Meer dan 8000 installaties door heel 

Nederland

● Klanten beoordelen ons met een 9.4

● Zonnekeur gecertificeerd

● Zonnepanelen huren via Huurdezon





SunPower Performance

● A-merk Amerikaanse zonnepanelen

● 325 - 380 Wp

● Mooi Full-Black design

● Onderhoudsvrij (d.m.v. een speciaal frame)

Productgarantie: 25 jaar

Vermogensgarantie: 87,2% na 25 jaar

Productgarantie: 10-12 jaar

Vermogensgarantie: 80% na 25 jaar

Marktconform

Servicegarantie: 25 jaar



SMA Omvormer

● Nr 1. in intelligente string omvormers.

● Mét schaduwmanagement (ShadeFix).

● Duurzaam geproduceerd in Duitsland.

● Weinig onderdelen – betrouwbaar.

● Laag warmteverlies - meer opbrengst.

● Langere levensduur (ca. 20 jaar)*.



SolarEdge omvormer

● Bij complexe daken.

● Monitoring per paneel.

● 12 jaar productgarantie.

● 25 jaar garantie op de optimizers.







Vragen



ecwijdemeren.nl


