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Subsidie

Heeft u nog vragen? 

Neem contact op met onze helppdesk. 

 

www.duurzaambouwloket.nl 

info@duurzaambouwloket.nl

072 - 743 39 56

Check of er subsidie beschikbaar is via  

www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck 

Meer informatie 

Duurzaam Bouwloket
Keukentafelgesprek

Voor de bewoners die graag een persoonlijk 
advies aan huis willen, bieden we een 
keukentafelgesprek aan. 

Tijdens dit “keukentafelgesprek” loopt u samen  
met een bouwkundig adviseur door de woning  
en kunt u vragen stellen over het verduurzamen  
en energiezuinig maken van uw woning. 

Veelgestelde vragen
Wat komt de adviseur bij mij thuis doen?
- De adviseur stelt u een aantal vragen (kort interview) en analyseert indien  
 mogelijk de verbruiksgegevens;
- De adviseur plaatst een luchtkwaliteitsmeter om de luchtkwaliteit,  
 luchtvochtigheid en CO2 van de woning te meten (momentopname);
- De adviseur loopt samen met u een rondje door de woning. Gedurende deze  
 opname heeft u ruimte om vragen te stellen;
- De adviseur schrijft een korte samenvatting van de bevindingen (maximaal één  
 A4) en  geeft daarbij aan welke stappen u daarbij het beste als eerst kunt  
 nemen. 
 
Krijg ik hetzelfde rapport als de referentiewoningen die zijn uitgewerkt?
Nee, u ontvangt wel een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen en eerste 
stappen die wij u adviseren. 

Hoeveel tijd neemt het advies aan huis in beslag?
Het advies aan huis duurt circa 60 minuten. 

Hoe kan ik mij het beste voorbereiden op het advies?
Wij vinden het fijn als u de energienota bij de hand heeft en zorgt dat het kruipluik en 
eventueel de CV- ketel toegankelijk is. 

Kan er schade aan mijn woning ontstaan?
Nee, het advies aan huis is een visuele opname. 

Binnen welke termijn krijg ik de samenvatting?
U krijgt binnen 5 werkdagen de samenvatting per mail toegestuurd.

Kosten 
Bent u benieuwd wat de kosten zijn, neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket.
De kosten worden bepaald aan de hand van de reistijd en of u ook buren heeft die een 
“Keukentafelgesprek” willen afnemen. Het is dus mogelijk om burenkorting te krijgen, 
omdat we de kosten van de reistijd dan kunnen verdelen over het aantal buren dat mee 
doet aan de actie. 
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https://twitter.com/Dubo_Loket

