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Veel gestelde vragen
Hoe lang duurt de verduurzaming? 
De meeste maatregelen die worden toegepast in je huis kunnen binnen 3 werkdagen klaar 
zijn. Op basis van individuele maatregelen kan de verduurzaming soms iets langer duren. 
Voordat er wordt begonnen met de verduurzaming krijg je van de aannemer de definitieve 
planning. 

Kan ik kiezen voor 1 onderdeel? 
Het is niet mogelijk om 1 onderdeel te kiezen. Doordat we werken via het "alles of niets" 
principe is het niet alleen mogelijk om de besparing maar ook het comfort zo hoog mogelijk 
te houden.  

Wat zijn de kosten voor de verduurzaming?
Voor jou als bewoner zullen er geen kosten verbonden zijn aan de verduurzaming. Wel kan 
je flink besparen op je energiekosten met de verduurzaming. Onze adviseur legt dit graag 
aan je uit, aan de keukentafel.

Wat verwachten jullie van mij als bewoner?
Voor de verduurzaming is het in sommige gevallen nodig om de spullen die in de weg staan 
even aan de kant te zetten. Vaak zijn dit spullen die in de vensterbank staan of tegen de 
buitenmuren zijn geplaatst. Je spullen hoeven niet naar een opslag en jij hoeft ook je 
woning niet uit. Maar maak je geen zorgen, onze adviseur legt dit van te voren aan je uit! 

Wordt er bij mij binnen verduurzaamd? 
De verduurzaming vindt zowel binnen als buiten het huis plaats. Voor het vervangen van 
het glas en de vloerisolatie zal de aannemer binnen moeten zijn. Het isoleren van de 
spouwmuur zal via de buitenkant van het huis plaatsvinden. 

Moet ik uit het huis als ze gaan verduurzamen?
Nee, je kunt gewoon lekker thuis blijven waneer ze bij je gaan verduurzamen. 

Wordt mijn huis rommelig van de verduurzaming?
Na de verduurzaming wordt je huis weer netjes opgeleverd. Het enige dat jij nog moet 
doen is jouw spulletjes even op de juiste plek zetten. 

Krijg ik last van geluidsoverlast?
De verduurzaming kan enige geluidsoverlast opleveren. Wel gaat de aannemer zorgen dat 
de overlast zo beperkt mogelijk blijft.

Hoe lang van te voren hoor ik wanneer de verduurzaming begint? 
Na het keukentafelgesprek komt de aannemer langs met een planning. Hierin staat  
precies wanneer de verduurzaming van jou huis zal starten en hoe lang dit (ongeveer) gaat 
duren. 

Wat zijn de voordelen van de verduurzaming? 
Door te isoleren reken je af met kou en vocht in huis. Spouwmuurisolatie vormt een 
beschermende laag die ervoor zorgt dat het in de winter lekker warm is . De vloerisolatie 
voorkomt dat vochtige en koude lucht je huis in trekt via de vloer. Ook het vervangen van 
glas door HR++ glas levert een voelbaar verschil op. Dat glas isoleert in de winter beter dan 
gewoon dubbel glas, en voorkomt in de zomer dat het heel heet wordt. Isolatie combineren 
we altijd met ventilatie voor gezonde lucht in huis. En een ander groot voordeel is dat je 
naast comfortabeler wonen ook meer besparen op je energierekening. 

 

Waarom is ventileren belangrijk

Planning

Bij Reimarkt kunnen huurders en particulieren terecht voor 
het inwinnen van advies over het verduurzamen van hun 
huis.   
 
Onze missie is het verduurzamen van woningen voor 
iedereen makkelijk en mogelijk te maken. Om dit te  

bereiken werken wij samen met woningcorporaties,  
gemeenten en bouwbedrijven. Door kennis en gegevens 
over alle woningentypen slim te combineren kunnen wij 
direct inzicht geven in welke maatregelen passen bij jouw 
huis en situatie.

Een tijd geleden heb jij van woningcorporatie Domijn een 
brief ontvangen over het complexmatig verduurzamen 
van de woningen aan de Wolkammerstraat. Goed nieuws!  
Want door deze verduurzaming wordt jouw huis een stuk 
aangenamer en comfortabeler. 
 
Verduurzamen heeft veel voordelen! Zo is het met isolatie 
bijvoorbeeld in de winter minder koud en met dubbel glas 
zorg je er voor dat het binnen het gehele jaar door een  
stuk aangenamer is. Hierdoor woon je niet alleen comforta-
beler, maar bespaar je ook nog eens op je energierekening.  
Elke maand opnieuw! 

Woningcorporatie Domijn biedt aan de verduurzaming  
voor jouw huis volledig te bekostigen. Het enige dat jij moet 
doen is even een afspraak met ons maken zodat wij bij  
jou thuis een opname kunnen doen en je meer kunnen 
vertellen over het aangeboden pakket en de planning van 
de verduurzaming.  
 

Wat betekent dit voor jou?
Als jij ervoor kiest om te gaan verduurzamen dan komen 
wij bij je langs om jouw woning na te lopen. We leggen je 
uit welke verduurzamingen wij in jouw woning gaan 
doorvoeren en welke planning we hiervoor hebben.  
 
Ook geven we antwoord op al je vragen. Omdat de 
verduurzaming complexmatig is betekent het dat 70% van  
de straat akkoord moet zijn met de verduurzaming, anders 
kan deze helaas niet doorgaan. En als de verduurzaming 
voor jou zeer ongelegen komt, kan je dit aangeven!

1.  Brief ontvangen

2.  Afspraak maken

3.  Reimarkt komt langs voor advies

4.  Aannemer komt langs voor de opname

5.  Huis is verduurzaamd, vanaf nu woon je comfortabel en bespaar je op je energierekening. 

Wie is Reimarkt

Pakket {locatie}:    
  Vloerisolatie begane grond 
  Spouwmuurisolatie 
  HR++ Glas
  Kozijnpanelen isoleren
  Geïsoleerde deuren voor en achter
  MV badkamer, keuken en toilet
  Zonnepanelen

www.reimarkt.nl/informatie/{locatie}

* Er wordt per onderdeel gekeken naar de mogelijkheden

Waarom ontvang ik deze folder

Hoe moet ik ventileren

Een vochtige en ongezonde lucht in huis veroorzaakt tal van klachten zoals hoofdpijn, keelpijn, astma 
en allergieën. Daarom is aandacht voor goed ventileren zo belangrijk. En niet een uurtje, maar 24 uur 
per dag, uiteraard afgestemd op de omstandigheden. Ventileren doe je dus met je verstand. Met als 
resultaat een schone en gezonde lucht.  Maar hoe pak je dat aan? Deze folder geeft het antwoord op 
een heleboel vragen.

Een goede en gezonde lucht in huis is
belangrijk voor uw gezondheid. Ventilatie zorgt 
ervoor dat vervuilde lucht wordt afgevoerd
en schone lucht het huis binnenkomt. Zo kunt je 
gezondheidsproblemen voorkomen. Ook blijft je 
huis op deze manier in een betere staat, omdat 
het minder vochtig is. Bovendien voelt men zich 
prettiger in een huis met schone lucht.

Waarom moeten we ventileren?
Per dag kan er wel 10 tot 15 liter water in de 
vorm van waterdamp in je huis komen. Dit 
komt door mensen, huisdieren, planten, koken, 
drogende was en een tal van andere aspecten. 
Daarnaast bevat zo’n tachtig procent van
alle woningen ook een schadelijke concentratie 
huisstofmijt en bijna twintig procent heeft last 
van vochtplekken en/of zichtbare schimmels. 
Door goed te ventileren kun je de waterdamp, 
stoffen en schimmels goed te lijf gaan.

Waarom 24 uur per dag?
Als je continu ventileert, krijgen vocht,
schimmels en huisstofmijt minder kans.
Bovendien bespaar je op die manier op de
stookkosten, hoe vreemd dat in eerste instantie 
ook klinkt. Het verwarmen van een woning met 
een vochtig binnenklimaat kost meer energie 
dan het verwarmen van een woning die drooger  
is. Dus als je vaak en veel ventileert, hoef  je dus 
eigenlijk minder te stoken.

Uiteraard hoef je niet 24 uur per dag de ramen 
helemaal open te zetten; want er zijn een aantal 
praktische tips en truuks om je woning te venti-
leren. Laat bijvoorbeeld de ventilatieroosters in 
de ramen altijd een stukje open of zet het (klap)
raam op een kiertje. Beschikt jou woning over 
een mechanisch ventilatiesysteem? zorg dan dat 
deze altijd aan staat.

Veelgestelde vragen
Energiebesparen en 
ventileren, gaat dat wel samen? 
Het klinkt tegenstrijdig: ventileer uw huis 24 
uur per dag en verbruik tegelijkertijd zo min 
mogelijk energie. Toch is het een goed advies, 
want door te ventileren voert u vocht af. En 
droge lucht warmt sneller op dan vochtige 
lucht. Als u goed ventileert, gebruikt u dus 
minder energie en dat scheelt in uw porte-
monnee.
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Is een raam open voldoende?
Veel mensen denken dat het voldoende is
om een paar uur een raam open te zetten.
TNO-onderzoek heeft aangetoond dat het 
effect hiervan op de luchtkwaliteit snel ver-
dwenen is, zelfs al een halfuur na het sluiten 
van het raam. Verwar het tijdelijk luchten 
van uw huis dus niet met ventileren. Want 
ventileren doe je 24 uur per dag.

Helpt ventileren ook in de zomer?
Ja, ventileren kan ook helpen om de tem-
peratuur in huis op warme dagen niet te 
veel te laten oplopen. Een (mechanisch) 
ventilatiesysteem zorg ’s nachts voor extra
ventilatie, zodat u ’s ochtends een afgekoeld
huis heeft.

Is goed ventileren ook  
voor  ouderen belangrijk?
Vooral veel ouderen onderschatten het
belang van ventileren, zo blijkt uit onder-
zoek. Terwijl juist zij gevoelig zijn voor de
gezondheidsproblemen die kunnen ont-
staan door een ongezonde binnenlucht. Ou-
deren hebben ook meer last van warmte in 
de zomer. Met in de nacht extra ventileren 
is de woning koeler te houden. Ventileren is 
voor ouderen dan ook extra belangrijk.

Wat is een  mechanische 
ventilatisysteem?
Bij mechanische ventilatie wordt de lucht
voortdurend ververst met behulp van een
draaiende ventilator. De afvoerventielen, die
de vervuilde lucht afzuigen, bevinden zich
meestal in de keuken, de badkamer en het
toilet. De frisse buitenlucht komt via de 
luchtkanalen het huis binnen terwijl deze 
tegelijkertijd de vervuilde lucht afvoerd. 

Energie besparen én een 
gezonde lucht in huis, hoe doe ik dat?
U kunt verschillende maatregelen nemen
die bijdragen aan energiebesparing en tege-
lijkertijd zorgen voor een beter binnenmili-
eu. Maatregelen als het aanbrengen van
dubbelglas - met ventilatievoorzieningen! 
Daarnaast zorgt het isoleren van spouw-
muren, daken en vloeren zorgen ervoor dat 
u minder energie verbruikt. Tegelijkertijd 
verkleint u zo de kans op vocht en schim-
melplekken.

Wat zijn de gevolgen van  
verkeerd of onvoldoende ventileren?
Verkeerd of onvoldoende ventileren zorgt
voor een ongezonde atmosfeer in uw
woning. Vocht en schadelijke stoffen hopen
zich op en uw huis wordt een verzamel-
plaats voor onder andere schimmels, huis-
stofmijt en gassen. Hierdoor kunnen
gezondheidsklachten ontstaan, zoals
benauwdheid, allergie, hoesten, hoofdpijn,
ademhalingsproblemen en chronische 
verkoudheid. Ook neemt het concentratie-
vermogen af. Daarnaast tast vocht uw huis 
aan. Behang krult op, verf bladdert af en de 
levensduur van houten kozijnen en meubels 
neemt af.


