DUURZAAMHEIDPREMIE EN PREMIE-
INVESTERING VAN DE PROVINCIE OVERIJSSEL
Tot 1 januari 2016 kunt u bij de provincie Overijssel een duurzaamheidpremie aanvragen
als u twee isolatiemaatregelen hebt uitgevoerd, die voldoen aan de voorwaarden. Dit kan
via https://forms.overijssel.nl/subsidie/119-duurz-premie-par/. De premie bedraagt
€ 600,- en de aanvraag moet digitaal worden gedaan. Als u meer dan € 5.000,- heeft
geïnvesteerd dan kunt u ook nog een energie-investeringspremie ontvangen van
€ 300,-. Hebben uw buren ook twee isolatiemaatregelen uitgevoerd en doet u samen een
aanvraag, dan ontvangt u nog € 150,- extra als burenpremie.
Wilt u meer weten, bel of mail of kom dan langs bij het energieloket.

Zuiver Hof van Twente is een energiebedrijf, waarin
samengewerkt wordt tussen gemeente, ondernemers en
inwoners. Het doel is om er samen voor te zorgen dat de
gemeente Hof van Twente in 2035 energie neutraal is. 
Zuiver Hof van Twente beheert het energieloket van de gemeente
Hof van Twente en is gevestigd in de hal van het gemeentehuis.
U kunt hier terecht voor al uw vragen over energie.
Het energieloket is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur en
op maandagavond tot 19.30 uur.
ZUIVER Hof van Twente
De Höfte 7
7471 DK Goor

T. 0547 857 310
info@zuiverhvt.nl
www.zuiverhvt.nl

ONS LOKALE
ENERGIEBEDRIJF
VOOR ISOLATIE

ZUIVER Hof van Twente
Zuiver Hof van Twente heeft als doel een energie neutraal Hof van Twente in 2035
te bereiken. Dit kan alleen als we samenwerken. Word daarom klant van ons lokale
energiebedrijf en betaal een reële prijs voor de energie die in Hof van Twente wordt
opgewekt. Dat stimuleert ook de lokale economie.

ZUIVER Lokaal

WAT LEVERT ISOLEREN OP?
Isoleren is altijd maatwerk. Om u een idee te geven heeft Milieu Centraal een aantal
zaken op de rij gezet in de afbeelding hieronder. De investeringsbedragen kunnen heel
verschillend zijn. Bij een partner van Zuiver bent u altijd verzekerd van een reële prijs en
een aanbieding op maat. In onderstaand schema is iedere besparing berekend voor een
woning met gemiddelde afmetingen en een huishouden van 3 personen. Natuurlijk is ook
het stookgedrag van invloed op de werkelijke besparing.

Zuiver Hof van Twente levert lokale energie en helpt je om energie op te wekken op
de plek waar je die nodig hebt. Lokaal opwekken dus. Zuiver Hof van Twente verzorgt
ook het energieloket van de gemeente. Telefonisch, via de website en bij de balie in het
gemeentehuis kun je informatie krijgen en klant worden.

ZUIVER Duurzaam
Zuiver Hof van Twente wil alleen energie leveren die afkomstig is van duurzame bronnen.
Onze klanten zorgen daarmee voor een enorme vermindering van de uitstoot van CO2
en fijnstof. We zorgen samen voor werkgelegenheid in onze gemeente en we maken ons
land schoner en leefbaarder, voor onszelf en voor onze kinderen en kleinkinderen.
Zuiver Hof van Twente wil tevreden klanten, met wie we een langdurige, duurzame
klantrelatie hebben.

ZUIVER Isolatie
Alleen het streven om de energie die in Hof van Twente nodig is, in de gemeente op te
wekken is niet voldoende. Ook het besparen van energie is een belangrijke doelstelling.
In onze gemeente zijn er nog veel huizen die geïsoleerd kunnen worden.
Het isoleren van een huis levert behalve een financieel voordeel door een lagere energierekening, ook een verhoging van het wooncomfort op. Verbetering van het wooncomfort
zorgt er ook voor dat u langer in uw huis kunt blijven wonen.

ZUIVER Warmte- of Energiescan
Wilt u weten of het de moeite loont om energiebesparende maatregelen te nemen in uw
woning, dan kunt u een energiescan of warmtescan van uw woning laten maken.
Zijn er bij een warmtescan delen van uw woning die geel, oranje of rood zijn, dan is er
sprake van sterk tot overmatig warmteverlies. Als dat het geval is dan kunt u op die plaatsen
isolerende maatregelen tegen warmteverlies tegengaan, zoals het p
 laatsen van HR++ glas en
het isoleren van dak, gevels en vloer.

WELKE MATERIALEN WORDEN TOEGEPAST?
Bij het isoleren van woningen worden zeer verschillende materialen toegepast. Er is een
groot verschil in de duurzaamheid van de materialen. Het is altijd goed om bij een offerte
te vragen waar het isolatiemateriaal van is gemaakt en of er alternatieve materialen zijn.
In een offerte dient het isolerend vermogen (de R-waarde) te worden aangegeven.

WAT KUNT U ZELF DOEN?
Het isoleren van het dak, de vloer en de muren, het plaatsen van glas en het v ervangen
van de gasketel zal vaak door een gespecialiseerd bedrijf gebeuren. Maar u kunt zelf
ook kleine dingen doen om te besparen op gas en dus op uw energierekening.
Deze maatregelen kosten weinig geld en kunt u vinden in onze folder met
energiebesparingstips.

