
Een lekker   warm  
 huis   begint met 

 goede isolatie!
 
 

 

Goede isolatie van je woning maakt dat je prettiger woont.
Het zorgt voor een hoger wooncomfort en een jaarlijkse
besparing op energiekosten. Met spouwmuurisolatie kun
je bijvoorbeeld zo’n 10-20% besparen op je energielasten,
met dakisolatie 20-30%, elk jaar weer! Vloerisolatie zorgt
naast energiebesparing ook nog eens voor warmere
voeten! Én goede isolatie verhoogt de waarde van je huis.
Natuurlijk draag je zo ook bij aan een duurzame wereld. 

Laat daarom nu je woning isoleren met de
collectieve actie Heel Zeist Isoleert!

Meer weten over hoe Mijn
Groene Huis kan helpen? 

Kom langs in het Energiecentrum
van Mijn Groene Huis op de
Slotlaan 300. 

De koffie staat voor je klaar van
dinsdag tot en met vrijdag van 13-
17 en zaterdag van 12-16 uur. 

Wij zijn op werkdagen bereikbaar
op 030-369 00 51 of mail
naar contact@mijngroenehuis.nu.

Heel Zeist 
IsoleertOver Mijn Groene Huis

Mijn Groene Huis helpt alle
huiseigenaren in de gemeente Zeist
(Zeist, Den Dolder, Bosch en Duin,
Huis ter Heide en Austerlitz) bij het
zorgeloos duurzaam verbeteren van
hun huis. Mijn Groene Huis is
onafhankelijk, onderdeel van
Stichting Energie Zeist en ontvangt
subsidie van de gemeente Zeist.

Mijn Groene Huis



Bewoners waarderen de actie
met een ruime 8

Honderden huiseigenaren hebben in
de afgelopen 6 jaar hun woning via
deze lokale actie laten isoleren. 

Mijn Groene Huis heeft een
isolatiebedrijf geselecteerd voor het
uitvoeren van spouw-,  vloer-,
bodem-  en dakisolatie. Voor alle
woningeigenaren in de gemeente
Zeist ligt er een collectief aanbod met
een aantrekkelijke prijs. 

Overweeg je meerdere maatregelen,
kijk dan of je in aanmerking komt
voor de landelijke ‘investerings
Subsidie Duurzame Energie en
Energiebesparing (ISDE).

Het geselecteerde isolatiebedrijf is op
de hoogte van de subsidie-eisen en
kan met jou kijken of je kunt voldoen
aan de voorwaarden.

. 

Jouw huis, jouw keuze

Mijn Groene Huis helpt je met het
maken van de goede keuze, we
maken het gemakkelijk én we zorgen
ervoor dat samen isoleren
prijsvoordeel oplevert! Weet je al of
je je spouw, dak, vloer of bodem wilt
isoleren, meld je dan direct aan. 

Het geselecteerde isolatiebedrijf
neemt contact met je op en maakt
een afspraak voor een opname van
de woning. Dit bezoek is gratis.
Vervolgens wordt er een 
vrijblijvende offerte uitgebracht. 

Voor glasisolatie kunnen wij je
doorverwijzen naar een (lokale)
aanbieder.

Vind je het lastig om een of meerdere
offertes te beoordelen of te
vergelijken? We helpen je met de
offertecheck en de offertevergelijker.
Kijk op de website
www.heelzeistisoleert.nu! Meld je aan voor

Heel Zeist Isoleert.
 
Via www.heelzeistisoleert.nu kun je
aangeven of je kiest voor een
afspraak met het isolatiebedrijf of dat
je eerst een onafhankelijk advies wil.
Op de website vind je ook alle
informatie over de actie.

Aanmelden verplicht je nog tot niets.

Informatiebijeenkomsten 

Vanaf november tot februari
organiseert Mijn Groene Huis
informatiebijeenkomsten over
isoleren, ventilatie, de actie Heel
Zeist Isoleert en subsidies. Neem je
buren mee, want in de collectieve
actie zit ook een extra
burenkorting. Kijk in de agenda op
www.mijngroenehuis.nu voor data,
locatie en tijd. 

Onafhankelijk advies

Wil je eerst een onafhankelijk advies
over wat er in jouw huis mogelijk is?
Dan kun je er voor kiezen om de
onafhankelijke adviseur van Mijn
Groene Huis langs te laten komen.
De adviseur bespreekt met jou de
isolatiemogelijkheden voor je
woning, kijkt naar kierdichting en
ventilatie. Want bij goede isolatie
hoort ook goede ventilatie! Voor dit
adviesbezoek vragen wij een
bewonersbijdrage van 50 euro. Na
het mondeling advies weet je welke
maatregelen je kunt nemen en in
welke volgorde. 

Energiebesparing gemiddelde eensgezinswoning per jaar
De werkelijke besparing hangt af van je stookgedrag. In de collectieve actie Heel Zeist Isoleert zijn vloer, bodem,
spouwmuur en dakisolatie opgenomen, voor glasisolatie verwijzen we je naar een lokale aanbieder.


