
 

 
 
 
 
 
 
Beste Buur, 
 
Wij zijn Jessica, Roel en Anja van het nieuwe wijkinitiatief EnergieRijke Sloten. We willen ons 
inzetten voor het energiezuiniger maken van de huizen in onze eigen wijk en voor het 
gezamenlijk aanpakken van onderhoud aan onze huizen in de Sloten. 
 
Waarom? Omdat we samen meer, sneller en goedkoper acties kunnen uitvoeren om onze 
huizen comfortabeler te maken, nog beter te isoleren en andere voordelen te halen uit 
gezamenlijke acties om onze huizen te verbeteren. 

 
We beginnen klein en dicht bij huis, maar meteen met een aanbod 
waar we heel trots op zijn. We hebben vier collectieve inkoopacties 
voor alle huiseigenaren in de Sloten opgezet. 
 

  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De huizen in de Sloten zijn eigenlijk al supergoed geïsoleerd dus 
daar hoeft niet zo heel veel meer aan te gebeuren.  
Wel is er bij veel woningen sprake van veel vocht in de kruipruimte. 

Dit kan een halt toegeroepen worden met het aanbrengen van bodemfolie. Bovendien heeft 
ons onderzoek uitgewezen dat er asbest in de luiken van de kruipruimte zit. Het is beter dit te 
vervangen door een asbestvrij en goed isolerend luik. 
 
Veel huizen hebben nog oud ‘dubbel glas’ dat niet goed isoleert en daardoor veel kou 
binnenlaat en euro’s naar buiten laat vliegen tegelijk met de warme lucht. Met HR++ glas sla 
je een grote slag in de isolatie van de buitenschil van je huis. 
 
Na ruim dertig jaar zijn de kenmerkende gevelpanelen van de Sloten-huizen aan vervanging 
toe. Dat kost natuurlijk wel wat; wij hebben uitgezocht hoe het zit met garantie en kwaliteit.  

 
 

1. Bodemfolie + 
aanbrengen             
€ 8,50/m2 

& 
2. Nieuw luik v.a.    

€ 55,- 
kruipruimte € 55 

3. Oud glas 
vervangen door 

HR++glas 
€ 130/m2 

4. Vervangen 
gevelpanelen 
gemiddelde 

prijs € 120/m2 
 



 

De voordelen voor je huis: 
 
Nu gaat er vanuit de kruipruimte per dag een emmer water aan 
vocht je huis in. Met bodemfolie heb je een droger huis, minder 
vocht, minder schimmel en een beter binnenklimaat. 
 
Met een nieuw kruipruimteluik heb je geen asbest meer in je vloer 
en een betere isolatie. De asbestluiken voeren we volgens de richtlijnen verpakt in 1 keer 
collectief af. 
 
Met HR++ glas blijven de leefruimtes op de begane grond en eerste verdieping warmer en 
voelen ze comfortabeler. HR++ glas isoleert 4 keer beter en je bespaart aanzienlijk op de 
stookkosten. 
 
De gevelpanelen bepalen het aanzien van je huis dus dat mag er wel goed uitzien: 
vakkundig aangebracht, isolerend, duurzaam & onderhoudsvrij voor de komende 30 jaar, en 
ook nog eens in een mooie kleur. 
 

Het collectieve voordeel voor jou: 
 
Je hoeft niets meer uit te zoeken want dat hebben wij al gedaan. We hebben de 
kruipruimtes, kruipruimteluiken, ramen en gevelpanelen van een aantal huizen laten 
inspecteren en de uitkomsten gebruikt om informatie in te winnen. 
 
We hebben gekeken wat de beste aanpak en materialen zijn om aan te bieden via de 
collectieve inkoopacties. 
 
We hebben een aantal lokale leveranciers om offertes gevraagd en zo een goede prijs en 
duidelijke voorwaarden kunnen afspreken. 
 
Alles dichtbij huis. Heb je vragen of wil je de ervaring van anderen weten, buurtgenoten die 
in een zelfde soort huis wonen als jij? Dat kan! We kunnen onze ervaringen makkelijk en 
snel met elkaar delen en zelfs bij elkaar komen kijken. 
 

 
De acties lopen tot 31 januari 2021 
 
Meer weten? Aanmelden voor de online uitleg? 
Mail ons: desloten@energierijkhouten.nl  
of kijk op www.energierijkhouten.nl waar je alle informatie 
kunt vinden over de collectieve inkoopacties, de leveranciers 
en het aanmelden voor de acties. 
 
De EnergieRijke Sloten: voor en door bewoners van onze wijk. 
Zo houden we de lijntjes kort en kunnen we snel en doelgericht aan de 
slag voor jou en andere buurtbewoners. Daarbij kun je voor aanvullende info en hulp ook 
terecht bij EnergieRijk Houten waar we bij zijn aangesloten.  
 

 
 
 
 

PS ken je de EnergieVoorbeeldWoningen in de Sloten al?  
Kijk snel op energierijkhouten.nl/projecten/energievoorbeeldwoningen/ 

http://www.energierijkhouten.nl/
https://energierijkhouten.nl/projecten/energievoorbeeldwoningen/

