
Herfst en winter  
komen er aan! 
De wind giert om het huis en de temperatuur daalt en jij blijft 
lekker binnen. Avonden beginnen vroeg en je doet kaarsjes aan.  
Je geniet van de geluiden die verraden dat het buiten koud is,  
terwijl jij binnen lekker warm op de vloer zit…. of toch niet?
Tocht, een koude muur of denken aan een hoge energierekening 
kunnen dit behaaglijke gevoel verstoren. Gelukkig is daar  
eenvoudig wat aan te doen!

Heel Zeist 
isoleert!



ONZE AANPAK: ONTZORGEN!
Meedoen met de actie van 
Mijn Groene Huis betekent dat 
je niet zelf op onderzoek gaat, 
leveranciers op bezoek krijgt 
en offertes moet vergelijken. 
Onze professionele en 
onafhankelijke adviseur komt 
bij je langs en bekijkt in circa 
een uur je huis en brengt direct 
advies uit over alle mogelijke 
te nemen isolatiemaatregelen. 
Je hoeft dus maar één keer 
thuis te zijn.  

Op basis van het advies kies 
je of je wilt isoleren en welke 
maatregel(en) je wilt laten 
uitvoeren. De adviseur schakelt 
vervolgens de leverancier in 
voor de maatregel(en) die je 
hebt gekozen. 

JE WOONT COMFORTABELER 
ÉN BESPAART OP 
ENERGIEKOSTEN DOOR TE 
ISOLEREN! 
Goede isolatie zorgt voor een 
hoger wooncomfort en lagere 
energie kosten. Met een goede 
spouwmuurisolatie kan je
bijvoorbeeld zo’n 20-30% 
besparen op je energielasten, 
elk jaar weer! Vloerisolatie zorgt 
naast energiebesparing ook nog 
eens voor lekkere warme 
voeten! 
Het is voordeliger dan je 
misschien denkt, vaak heb je de 
investering er in 4-5 jaar uit. 
Recent onderzoek1 toont aan 
dat goede isolatie de waarde 
van je huis helpt verhogen.
Natuurlijk draag je zo ook bij 
aan een duurzame wereld. Laat 
daarom nu je woning isoleren! 

 
LOKALE/REGIONALE 
BETROKKENHEID
Doordat veel woningen in Zeist 
via onze campagne  
tegelijkertijd geïsoleerd worden 
kunnen we scherpe prijzen 
bedingen bij leveranciers. 
Daarbij blijft de kwaliteit voorop 
staan!  

1Dit blijkt uit een onderzoek rond de 
impact van energielabels van Tilburg 
University,2017



De leverancier brengt 
vervolgens vrijblijvend een 
offerte uit. Voor het bezoek 
van onze adviseur betaal je 
een bedrag van € 50,- aan Mijn 
Groene Huis als bijdrage (50%) 
van de kosten, de rest betalen 
wij.  Dit is al de derde 
isolatieactie van Mijn Groene 
Huis. Eerdere deelnemers van 
de actie waardeerden deze 
met een 9 voor advies én
uitvoering!

ONZE ACTIE: WAT KUN JE 
ISOLEREN?
Binnen de collectieve 
inkoopactie “Heel Zeist 
Isoleert” van Mijn Groene Huis 
kun je deelnemen voor 
spouwmuur-, vloer-, bodem-, 
dak- en glasisolatie2. Wat er 
precies kan hangt af van de 
bouwperiode van je huis en 
van wat er al geïsoleerd is.

2Spouwmuurisolatie is mogelijk voor 
huizen gebouwd tussen ca. 1920 en 1975; 
gevelisolatie of isolatie van binnenuit is 
ook mogelijk maar vraagt een special 
aanpak, buiten deze actie. Indien je dit 
wilt, bijvoorbeeld omdat je in een woning 
woont die gebouwd is voor 1920, neem 
dan contact met ons op. 



MIJN GROENE HUIS
Mijn Groene Huis helpt alle 
huiseigenaren in Zeist bij het 
zorgeloos duurzaam 
verbeteren van hun huis. Mijn 
Groene Huis is een programma 
van de Stichting Energie Zeist, 
opgezet door Zeister 
bewoners, instellingen, 
bedrijven en de gemeente 
Zeist. 

Kijk op onze website wat 
Mijn Groene Huis nog meer 
doet: www.mijngroenehuis.nu

CONTACT 
Wil je naar aanleiding van deze 
folder een afspraak maken, vul 
dan je gegevens in op het  
formulier op de website  
www.heelzeistisoleert.nu.  
Heb je vragen, laat dan een 
bericht achter op 030-369 00 51 
of mail je gegevens naar  
heelzeistisoleert@mijngroenehuis.nu  

In ons informatiepunt Mijn 
Groene Huis staat de koffie 
voor je klaar op donderdag en 
vrijdag van 13-17 en zaterdag 
van 12-17 uur. Het adres is 
Meester de Klerkstraat 4-6.   
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Waardering 

voor advies & 
uitvoering!


