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Bewoners samenbrengen rond het thema: aardgasvrij wonen ja,
maar niet direct, zonder veel kosten en met meer comfort.

‘Blah, blah, blah’: Greta Thunberg

Greta Thunberg heeft de wereldleiders gehekeld over hun beloften
om de noodsituatie in het klimaat aan te pakken en hen afgedaan
als “bla, bla, bla”.
Ze citeerde uitspraken van Boris Johnson : “Dit is geen dure,
politiek correcte, groene daad van konijnen knuffelen”,
en van Narendra Modi: “Bestrijding van klimaatverandering
vereist innovatie, samenwerking en wilskracht”.
Ze stelde: dat de wetenschap niet loog. De CO2-uitstoot ligt
volgens de VN op schema om tegen 2030 met 16% te stijgen
in plaats van met de helft te dalen, wat nodig is om de
opwarming van de aarde onder de internationaal overeengekomen limiet van 1,5 ° C te houden.

De Energieprijzen stijgen

Na een dip afgelopen jaar door corona, stijgen de gasprijzen
door onzekerheid over de voorraden en als gevolg van minder
wind stijgt de stroomprijs.
In januari 2021 betaalden bewoners voor gas tussen de
€ 0,75 en € 0,86 per m3 en nu per 1 juli 2021 is dat
€ 0,95 en € 1,08.

Zuinig omgaan met energie loont!

Minder stroom en gas verbruiken en beter isoleren levert steeds meer geld op.
De terugverdientijd van soms forse investeringen om het eigen warmtesysteem te
veranderen wordt hierdoor korter en het opslaan van zelfgeproduceerde stroom
wordt ook interessanter.

Is je CV-ketel bijna aan vervanging toe?
Het moment dat de cv-ketel bijna aan vervanging toe is, is het
optimale moment om na te gaan denken over de mogelijkheden van
een warmtepomp
Eén van de belangrijkste punten bij een warmtepomp is de vraag of
er een geschikte ruimte beschikbaar is voor het plaatsen van de pomp.
Gelukkig is een warmtepomp niet gebonden aan een schoorsteen.
Een warmtepomp heeft het hoogste rendement bij de juiste isolatie
en een laagtemperatuur afgiftesysteem. Een warmtepomp heeft als
energiebron warmte uit de bodem, buitenlucht of ventilatielucht nodig.
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Nog geen warmte-afgifte systeem om uw warmtepomp op aan te sluiten?
Als vloerverwarming is SpeeTile geschikt voor zwevende, verlijmde
en gegoten afwerkvloeren.
SpeeTherm is snel te plaatsen en geschikt voor zwevende,
stijve afwerkvloeren zoals laminaat en parket.
De wandverwarming met het SpeeTile systeem is de ideale
oplossing bij ruimte waar comfortabele warmte gewenst is en de
vloer niet geschikt is.
Ook toe te passen als plafondverwarming.
De systemen zijn geschikt als hoofdverwarming en kunnen in de zomer ook koelen

Ooit gehoord van vacuümglas? Van BENGglas?
Perfect voor oude panden. Het vacuümglas is extreem dun (8,3 mm).
Hierdoor kan BENGglas in bestaande kozijnen worden geplaatst;
hierdoor bespaart men flink op het vervangen van kozijnen.
Traditioneel isolatieglas (U=2,8) of enkel glas (U=5,8) kennen een
lage isolatiewaarde. BENGglas, met een U waarde van 0,4, zal de
isolatiewaarde dan ook aanzienlijk doen verbeteren!

Je wilt je huis verduurzamen... maar hoe?
Als huizenbezitter heb je veel verantwoordelijkheden.
Het is een flinke studie om te weten wat er allemaal bestaat om
je woning toekomstbestendig te maken.

Op de consumentenbeurs Huis & Energie kun je binnenkort alle
mogelijke oplossingen zelf vergelijken
Expo Haarlemmermeer 12,13 & 14 november 2021

De Buurtbegeleiders van Leimuiden Duurzaam geven gratis advies! Bel voor een afspraak.
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