HET helpt je bij je
DUURZAME VERBOUWING
Investeren in een duurzaam, comfortabel huis – waarom nu?

Wil je een huis kopen? Of heb je verbouwplannen? Dan sta je niet alleen voor de vraag hoe
je je woning comfortabeler en duurzamer kunt
maken, maar ook voor financiële vragen. Want
hoe zit het met de hypotheek? En hoe
kun je duurzame aanpassingen aan je
huis het beste financieren?
Ondersteuning door HET
Energiecoöperatie HET staat voor Hilversumse
Energie Transitie. Vanuit HET ondersteunen we
je graag bij het maken van plannen voor verduurzaming. Hoe doe je dat op een verantwoorde wijze? Dan
heb je baat bij goed technisch advies van onze EPA-adviseur.
Die denkt met je mee over goede isolatie en het opwekken
van stroom en warmte. En we wijzen je graag op ervaren
aanbieders die dat kunnen realiseren. Samen met je financieel adviseur kijken we wat er financieel mogelijk is en het
beste bij je situatie past. Zo kun je via de hypotheek voor
duurzame maatregelen bijvoorbeeld 6% extra lenen.

aanleg vloerverwarming

En wat levert dat op?

dakisolatie

Met een goed geïsoleerd en duurzaam huis heb je meteen een lage
energierekening. Dat geeft meer
ruimte in je maandbudget. En de
waarde van je huis neemt toe als
het duurzaam is. Onderzoek wijst
uit dat de verkoopwaarde van verduurzaamde huizen gemiddeld 3
tot 8% hoger ligt dan die van vergelijkbare andere huizen. Je (extra)
investering verdien je dus terug, zowel via een lagere energierekening
als door waardevermeerdering van
je huis. Je doet iets goeds voor het
klimaat, terwijl je huis ook comfortabeler is geworden. In een energiezuinig huis is het fijner wonen!

Hilversumse Energie Transitie - samen voor 100% schone energie

Maar eerlijk is eerlijk: de kosten gaan voor de baat uit
Goede financiering is daarom essentieel. Naast de mogelijkheid 6% extra te lenen in de hypotheek, kun je via de gemeente bijvoorbeeld bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) een laagrentende duurzaamheidslening
(15-20 jaar) aanvragen. De rente en aflossing hiervan kun je
geheel of grotendeels betalen door besparing op je energierekening. En financiering kan wellicht ook met eigen geld op
je bankrekening, dat op dit moment toch vrijwel geen rente
oplevert. Dat zorgt voor een snellere terugverdientijd, waardoor de besparing helemaal naar je toe komt.
En wist je dat het goed te betalen is?
De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is
in 2020 tijdelijk verhoogd van 20% naar 30%. Dit stimuleert
extra om aan de slag te gaan met verduurzaming. Kortom,
dit is hét moment om je plannen te realiseren!
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Je kunt bij HET terecht voor

Interesse?

Gecertificeerd energie-advies voor een effectieve en duurzame verbouwing;
Bijkomende berekening over duurzaam verbouwen;
Hulp bij het aanvragen en duiden van offertes;
Advies over subsidies en financiering;
Assisteren bij aanvragen, bijvoorbeeld bij gemeente, RVO
(subsidies) en SVn (goedkope duurzame leningen);
Hulp bij het maken van reële inschatting van besparingen.

Mail je vragen naar
advies@hetcooperatie.nl of bespreek
die met je financieel
adviseur.
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