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Start
Persoonlijke informatie
Naam
Divine Ngomba Meande
E-mailadres
meandedivine@gmail.com

Telefoon
0617023660

Adres informatie
Postcode
6661BN

Huisnummer
86

Straatnaam
Mozartstraat

Woonplaats
Elst

Wonen
Vragen over de woonsituatie
Woonsituatie
Eigendom
Aantal bewoners
4

Uw energie- en waterverbruik
Stroom
4000

Gas
1900

Vragen over het wooncomfort zoals u dat ervaart
Hoe beoordeelt u het huidige wooncomfort?
**** Goed
Waar heeft u eventueel last van?
Tocht
Het wordt erg snel warm als de zon schijnt

Woning

Drinkwater
185

Kenmerken van uw woning
Type woning
Rijtjeshuis
Bouwjaar
1969
Je kunt het bouwjaar vinden in het openbare deel van de Basis Administratie Gebouwen, het BAG
register. Tik links boven in het zoekvak je postcode en huisnummer. Rechts staat de informatie over je
woning.
Energielabel
D - deﬁnitief
Je kunt je energielabel opzoeken op www.zoekjeenergielabel.nl. Daar staat ook of het een voorlopig of
een deﬁnitief energielabel is.
Aantal woonlagen
3

Bouwtechnische kenmerken
Hieronder vragen wij om meer inzicht in de bouwkundige eigenschappen van uw woning. Heeft u een
oudere woning, dan is het heel waarschijnlijk dat er al verschillende verbeteringen zijn uitgevoerd. Dat
willen we graag weten. U kunt een toelichting geven onder de kruisjeslijst.
Bouwkundige eigenschappen
Kruipruimte en/of kelder aanwezig
Zolder is in gebruik als verblijfsruimte
Dak is (na)geïsoleerd
Hoofdzakelijk dubbel glas van voor 2000
Buitenzonwering (screens)
Rolluiken
Ventilatieroosters boven de ramen

Techniek
Hieronder vragen wij om meer inzicht in de verschillende installaties in en om uw woning. U kunt een
toelichting geven onder de kruisjeslijst.

Verwarmen en koelen
Verwarming en warm water
Combi ketel
Warmwaterboiler, gas gestookt
Radiatoren

Mijn CV ketel is
Minder dan 5 jaar oud
Mijn boiler (warmwatertoestel) is
Ouder dan 15 jaar
Andere systemen voor verwarmen
Klein stukje vloerverwarming in woonkamer

Ventilatie
Ventilatiesystemen
Natuurlijke ventilatie

Stroom en Gas
Koken
Kooktoestel op stroom
Stroom en gas opwekken en meten
Slimme meter aanwezig
Gas aansluiting

Water
Waterinstallaties
Waterbesparende douchekop

Wensen
Wat wilt u bereiken? Wat verwacht u?
Wat wenst u?
Lagere energierekening
Verbetering wooncomfort
Verduurzamen (algemeen)
Gasloos maken (of voorbereiden hierop)
Ik wil mijn huis (nagenoeg) energieneutraal maken
Waar ligt uw prioriteit bij besparen?
Gasverbruik, verwarmingskosten

Verstuur
Uw aanvullende opmerkingen en vragen
Toelichting
Wij overwegen zonnepanelen aan te schaﬀen . Graag advies en we willen weten welke subsidies de

gemeente Overbetuwe hiervoor heeft.
Privacy en vertrouwelijkheid
Ik ben akkoord met de privacy condities van de Stichting Betuwe Energie.

