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Informatiesessie 
en vragenuurtje over de 
drie inkoopacties in de Sloten
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ENERGIERIJKE SLOTEN



EnergieRijke Sloten
Programma:
- Introductie EnergieRijke Sloten – Anja Schaapman 

- Introductie EnergieRijk Houten – Jessica Veen

- Zonnestroom en belang wateropvang door gemeente – Bregje Tettelaar

- Zonnestroom en zonnepanelen op eigen dak – Frans Versteeg

- Praktijkervaring eigen zonnepanelen – Anja Schaapman

- Aanbod zonnepanelen – Mick Zwart

- Aanbod regentonnen en screens – Roel van der Linden

- Plan voor winteractie en meedoen – Anja Schaapman

- Einde



Voorstellen EnergieRijke Sloten team

        EnergieRijke Sloten



In 2020/2021: 4 acties voor huizen in de Sloten

- HR++ glas, gevelpanelen, bodemfolie, 
kruipruimteluiken

- 40 buren meegedaan
- In totaal 85 inkoopopdrachten
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Zomeractie 2022: 3 acties

- Zonnepanelen
- Zonwering
- Regentonnen

        EnergieRijke Sloten



? Vóór en dóór bewoners

? 50 vrijwilligers met kennis, ervaring en 
enthousiasme

? We informeren, ondersteunen en ontzorgen 
bewoners van Houten met het verduurzamen 
van je woning

EnergieRijk Houten



? Klimaatverandering > 100% duurzame energie

? Houten energie-neutraal & aardgasvrij in 2040

Energie- & warmtetransitie Houten

? Energie besparen ⇩ > ISOLEREN

? Energie opwekken ⇧ > ZONNEPANELEN

? Anders verwarmen

Waarom en hoe?



Team EnergieAmbassadeurs 
denkt met je mee

? 2e zaterdag van de maand 10.15 - 14 uur
? Bibliotheek Onderdoor – aanmelden online

ZATERDAG 14 mei 2022

? Keukentafelgesprekken – aanmelden online 24/7

EnergieBespaarCafé



 EnergieVoorbeeldWoningen

? Zoek de woningen in jouw 
wijk op! 

? Adviesrapporten met 
ervaringsverhalen bewoners

? Inspiratiewoningen



Maandelijks online bewonersgesprek
? Hoe maak ik optimaal gebruik van mijn CV en 

radiatoren? 
? Di 10 mei & 31 mei: 19-20 uur
? Aanmelden via website

Zet ’m op 60 campagne
? Doe mee met Urgenda
? Zet je CV-ketel op 60 graden
? Efficiëntere werking ketel en bespaar energie en 

CO2
? www.zetmop60.nl: simpele instructie
 filmpjes voor heel veel CV-ketels

CV-optimalisatie

http://www.zetmop60.nl/


Wijkacties door buurtbewoners
? Sloten - Gaarden - Slagen 
? Inkoopacties, huiskamerbijeenkomsten, 

informatiemarkt, informatieavonden…
? Wil jij samen met buren aan de slag met je woning?

Energie voor iedereen
? Energiebespaarcoaches voor bewoners                     met 

laag inkomen

Informatiebijeenkomsten
? Diverse onderwerpen
? Warmtepompfietstocht

Meer activiteiten



Praktijkervaring eigen zonnepanelen

Waarom gekozen voor zonnepanelen?
- Groen, duurzaam
- Financieel voordelig
- Zelfvoorzienend worden
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Collectieve 
inkoopactie 
zonnepanelen
&
Selectie 
installateur

Mick Zwart
16 mei 2022



Heel Houten in de Zon

Collectieve inkoopactie zonnepanelen

3e jaar op rij

Voor heel Houten

Zelfde aanbod voor de Sloten

Extra voordeel?



Keuze voor een goede installateur

EnergieRijk Houten heeft dat voor jou gedaan



Dubbel voordeel

1. Scheelt zoeken
2. Betere prijs 

•De korting voor deelnemers is 
afzonderlijk op de factuur 
gespecificeerd

•EnergieRijk Houten heeft zelf geen 
financieel belang bij jouw aankoop!



Onze selectiecriteria
De gekozen installateur…

•heeft de juiste certificeringen
•heeft goede referenties
•geeft advies n.a.v. een huisbezoek
•stuurt vrijblijvende offerte na huisbezoek
•heeft voldoende capaciteit 
•levert goede panelen
•geeft garantie op werk en materiaal
•geeft een goede (collectieve inkoop) prijs
•komt uit onze regio



Selectieproces

• Via een longlist van 6 bedrijven

• Naar een shortlist van 4 bedrijven

• De 4 bedrijven hebben geoffreerd voor een  
standaardsituatie teneinde vergelijking mogelijk te 
maken

• Twee bedrijven zijn geselecteerd voor 3 maand elk tot 
31 oktober



De gekozen installateur
DE  Partner, de heer Rens Costa
Bedrijfsweg 11
3831 KE Leusden
033  494 13 96
info@departner.nl
www.departner.nl 

•Duurt tot 1 augustus daarna leverancier 2 tot 31 
oktober

mailto:info@departner.nl
http://www.departner.nl/


Offerte standaardsituatie De Partner



Hoe kun je meedoen via 
Zonnige Zomeractie Sloten:
∙ Voor 1 juli aanmelden via aanmeldknop website EnergieRijke Sloten >> 

Jouwhuisslimmer.nl

∙ Je gegevens worden direct doorgegeven aan EnergieRijk Houten en DE 
Partner

∙ de leverancier neemt binnen een week contact met je op om een bezoek 
aan huis in te plannen

∙ Na het bezoek ontvang je een advies met bijbehorende vrijblijvende 
offerte

∙ Je beslist daarna zelf of je gebruik maakt van het aanbod 



Aanbieding:
www.energierijkhouten.nl/energierijke-sloten-zonnepan
elen

Veelgestelde vragen:
www.energierijkhouten.nl/veelgestelde-vragen/over-zon
nepanelen



Regentonnen

- Twee modellen
- Plaatselijke leverancier
- Ophalen in de wijk 
- 20% korting op 

aansluitmaterialen
- Op praxis.nl staat een handig 

stappenplan voor het aansluiten
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Screens, rolluiken en horren

- Lokale leverancier
- Warmte en kou isolatie
- Rolluiken: Inbraakvertragend, 

geluidswerend, weerbestendig
- Screens: energie besparend, windvast 

tot 145 km/h, blijvend zicht naar buiten, 
vele kast en kleur varianten

- Horren: zwart of grijs gaas, pollengaas 
optioneel, ‘in de dag’ (binnenzijde 
kozijn)
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Meer weten?

energierijkhouten.nl/energierijke-sloten/

Aanmelden via speciale aanmeldpagina
Jouw Huis Slimmer

        EnergieRijke Sloten

https://energierijkhouten.nl/energierijke-sloten/


Plan voor de winter

- Nieuwe collectieve inkoopacties
Gevelpanelen
Bodemfolie
Buitendeuren
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MEEDOEN?

Wij zijn op zoek naar jou!
Kom jij het buurtteam versterken?
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Vragen?


