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Van label F naar A 

In 2016 won de familie Brokken een Energie 
Makeover. Gedurende een half jaar kwamen 
verschillende Flevolandse bedrijven langs om de 
Emmeloordse hoekwoning uit 1965 qua energielabel 
te upgraden van F naar A. 

“Ongelooflijk hoeveel warmte  
er naar buiten ontsnapte.”

Eerst is er gewerkt aan “de schil”, de buitenkant van de 
woning. Want waar bespaard wordt, hoeft minder opgewekt te 
worden. De vloer en het dak zijn voorzien van isolatiemateriaal.  
Ook is al het dubbelglas beneden vervangen voor HR++-glas.  

“Voorheen was de zolder snikheet of steenkoud. 
Nu is het een leefbare plek!”  

Daarna werden elf zonnepanelen geplaatst. Dat zijn voldoende panelen om het  
jaarlijks stroomgebruik zelf duurzaam en groen op te wekken. Met de salderings-
regeling (een overheidsmaatregel die per 1 januari 2023 wordt afgebouwd) mag 
stroom die in de zomer opgewekt wordt, worden verrekend met het verbruik in de 
winter. De verbruikskosten op de maandelijkse stroom rekening is voor de familie 
Brokken sinds de panelen gedaald naar: € 0,-.

“De slimme meter laat zien dat opwekken en verbruik gelijk zijn.”

Tenslotte kwam een van de deelnemende ondernemers langs voor een pelletkachel.  
 Omdat de beter geïsoleerde woning de warmte goed 

vasthoudt, bleek deze pelletkachel de afgelopen 
twee winters voldoende om 

de woning te verwarmen.

“Afgelopen winter hebben we  
de CV niet aangehad.”

Flevolanders kiezen voor comfortabel  
en energiezuinig wonen!

Mevrouw Brokken 
tussen de panelen.
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Energiezuiniger en comfortabeler wonen?  
Dat kan! Energie besparen verhoogt het comfort in de woning en is 
ook gelijk verdienen. Want wat niet wordt gebruikt, hoeft niet te 
worden afgerekend. Besparen kan kosteloos door kleine aanpas-

singen in het gedrag. Leg uzelf eens langs onze energiebespaar-
meetlat en kijk hoe u comfortabeler en energiezuiniger kunt wonen. 

Wie slim investeert, kan fors besparen op de vaste lasten.   

Onafhankelijk advies
Het Energieloket Flevoland geeft onafhankelijk advies over energiebesparing 

en over het zelf opwekken van energie aan bewoners en bedrijven. Woonwaarde 
omhoog, energierekening omlaag. Energieloket Flevoland helpt!

Advies is mogelijk over:
• energiebesparing
• duurzame energie opwekken
• energieneutraal verbouwen
• financieringen en subsidies 

Hoe kunnen we u helpen? 
Het Energieloketloket Flevoland is telefonisch en digitaal bereikbaar. 
Ook kunt u in uw gemeente een spreekuur bezoeken.

• tel: 0320-252004 
• mail: energieloket@nmfflevoland.nl
•  check uw woning: zie ‘doe de check’ op
 www.energieloketflevoland.nl 
•  spreekuur: zie voor ‘waar en wanneer’ 

uw gemeentelijke pagina op  
www.energieloketflevoland.nl

TIP!
Volg ons op

  

Inductiekoken is veilig en aardgasvrij.
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Geen spaargeld? Geen punt!
Financieringen en subsidies maken 
energiezuinig wonen haalbaar. 
Uiteraard kost lenen geld, maar bij 
woningverbetering staat daar wat 
tegenover. Een investering in betere isolatie, 
zonnepanelen of een warmtepomp betekent 
dat uw maandelijkse uitgaven structureel 
omlaag gaan. In een ideale situatie dalen de 
woonlasten harder dan het bedrag van de maandelijkse 
afbetaling. Dat is écht een ander resultaat dan een lening voor uw 
keuken of badkamer. Energieloket  Flevoland heeft zicht op subsidies en leningen.

Geen pionier? Geen punt!
Talloze Flevolanders gingen u voor. Lees in de “bewonersverhalen” tips & trics van 
woningeigenaren en huurders. Hoewel iedere woning uniek is, lijken ze toch op 
elkaar. Grote kans dat iemand met uw type woning uit ongeveer uw bouwjaar u 
voor is gegaan. Wij delen graag wat diegene heeft gedaan en welke tips dat heeft 
opgeleverd. Uiteraard hopen we dat u straks ook uw ervaringen wilt delen.    

Geen eigen woning of geen goed dak? Geen punt!
Is uw eigen dak niet geschikt voor zonnepanelen of is het niet uw dak? Wordt dan lid 
van een Flevolandse energiecoöperatie. Samen energie opwekken door te investeren 
in Flevolandse wind- of zonneparken. U kunt zelfs een eigen energiecoöperatie 
oprichten voor u en uw wijkgenoten! Kijk op onze website bij “Samen aan de slag”.
 
Geen klusser? Geen punt! 
Het Energieloket Flevoland kent de experts in de regio. Op onze website staan 
de installateurs en bouwbedrijven uit de regio geselecteerd op gemeente en 
specialisme. Drie keer klikken en u heeft de bedrijven die u zoekt op een rijtje.  
Dat is makkelijk offertes aanvragen, nietwaar?
Energieloket Flevoland werkt met veel partijen samen, zoals met de Flevolandse 
gemeenten, de provincie Flevoland en de Flevolandse energiecoöperaties.
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Mede mogelijk gemaakt door:


