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GRATIS ONLINE CHECK BESPAARMIJDENERGIE.NL
‘SEEH zeer hoge subsidie mogelijk bij nieuwe kozijnen met Triple glas’
Woningeigenaren die investeren in nieuwe kozijnen realiseren het zich misschien
nog niet. Maar de nieuwe subsidieregeling betekent dat de vergoeding voor Triple
(HR+++) glas bijna 3x zo hoog ligt als bij HR++ glas. Weru Nederland B.V.
ontwikkelde daarom een gratis online check voor woningeigenaren.
Om woningeigenaren in een paar klikken inzicht te geven in de hoogte van de subsidie
en/of zij er recht op hebben, ontwikkelde Weru Nederland B.V. een gratis online check
www.bespaarmijdeenergie.nl. Deze check is interessant voor bijna alle woningeigenaren
omdat alle tweede maatregelen, type huizen en vierkante meters meegenomen zijn in
de berekeningen.
Een animatie geeft uitleg over de gratis online check en zal online verspreid worden.
Daarom aandacht voor kozijnen en Triple glas …
Weru Nederland B.V. vond de tool belangrijk omdat de overheid de investering in Triple
glas erg stimuleert. En, dit gaat bijna altijd gepaard met nieuwe kozijnen.
‘Triple glas lijkt nu een slimme investering!’, aldus Huub Panneman, directeur Weru
Nederland B.V. ‘Triple glas heeft een hogere aanschafwaarde. Maar de subsidie op HR++
glas is € 35,00 per m2 en op HR+++ beglazing maar liefst € 100,00 per m2. Het kan dus
heel aantrekkelijk zijn om te investeren in Triple glas bij de aanschaf van nieuwe
kozijnen.’
Achtergrondinformatie SEEH
De overheid geeft subsidie voor energiebesparende maatregelen aan eigen woningen.
De bedoeling is dat woningeigenaren minstens 2 energiebesparende maatregelen laten
uitvoeren. Weru geeft op haar website meer informatie.
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