
 

 

Nieuwsbrief DuurSaam Benoordenhout  
Editie: De Energiecheck voor uw woning is vernieuwd  
 
 

In deze nieuwsbrief lichten we toe wat er recent verbeterd is aan de Energiecheck software voor uw 
woning. Met de Energiecheck kunt u de mogelijkheden verkennen om uw woning (verder) te 
verduurzamen. De Energiecheck vraagt u aan op: 

Aanvraag toegangscode Benoordenhout Energiecheck – DuurSaamBenoordenhout 

Bestaande gebruikers kunnen hun toegangscode vinden op “Mijn account” van onze website. 

  

I. Energieprijzen en inflatie   
 
De Energiecheck is sinds 2020 in gebruik. Meer dan 230 wijkgenoten hebben er gebruik van gemaakt. 
De recente inflatie en de stijging van energieprijzen waren een directe aanleiding om een aanpassing 
te doen aan de software, om u zo van beter advies te voorzien. 
 
Let op, energieprijzen fluctueren sterk op dit moment. De uitkomsten van de energiecheck zijn een 
benadering, en bieden u inzicht welke maatregelen zichzelf binnen afzienbare tijd terugverdienen 
door een besparing op uw energierekening. 
 

II. Prestatieverbeteringen voor (Hybride) Warmtepompen 
 

In de afgelopen jaren gaan steeds meer woningeigenaren over tot de aanschaf van een Hybride dan 
wel een All Electric warmtepomp. De techniek en daarmee de prestaties zijn sterk in ontwikkeling de 
afgelopen jaren. Dit verwerkten we in de Energiecheck.  

Mocht u beslissen om over te stappen op een (Hybride) warmtepomp dan is het niet genoeg om 
alleen de Energiecheck te gebruiken. Een warmtepomp oplossing kan niet los gezien worden van het 
type afgifte systeem voor warmte en de isolatiegraad van uw woning.  

Laat uw daarom goed adviseren over het hele systeem in uw woning, en werk met installateurs die 
bewezen ervaring hebben met de integrale oplossing die u voor ogen heeft. 

  



 

 

III. Wijkbijeenkomst 
 

Graag maken we kennis met u en praten we verder op de volgende wijkbijeenkomst. 

 

IV.  Delen mag           
Kent u wijkgenoten die interesse hebben in onze activiteiten, stuur deze nieuwsbrief gerust aan hen 
door en geef ze de tip om op onze website te kijken: www.duursaambenoordenhout.nl 


