
 

 

Verduurzaam je woning met Energiek Zeeland 
meer comfort en een lagere energierekening 
 
Voor jou als woningeigenaar is het vaak lastig om te bepalen hoe je je woning het slimst kunt 
verduurzamen. Wat is er allemaal mogelijk? In welke volgorde en door welke partijen kun je 
de maatregelen het beste laten uitvoeren? Hoe houd je het betaalbaar? Welke subsidies zijn 
er? En hoe zorg je ervoor dat je woning niet alleen nu, maar ook later bij je wensen aansluit? 
Energiek Zeeland helpt woningeigenaren hierbij. Met een web portal, met onafhankelijke en 
vrijwillige Zeeuwse woningambassadeurs en met Zeeuwse aannemers en installateurs. Jouw 
woning en jouw wensen staan hierbij centraal. 
 
Hoe werkt Energiek Zeeland? 
Als woningeigenaar maak je een eigen online paspoort aan via www.energiekzeeland.nl. Je 
vult informatie in over je type woning, je huishouden en je wensen voor verduurzaming. Je 
maakt zelf een voorlopig plan voor jouw woning. Samen met de woningambassadeur zet je 
deze om in een definitief adviesplan. Zodat jouw wensen vertaald zijn in technisch haalbare 
maatregelen en er een slimme volgorde van uitvoering bepaald is. Via het web portal kun je 
Zeeuwse aannemers en installateurs selecteren (op basis van werkelijke kosten en 
besparingen). 
 
De nieuwe website is online! 
Via onze gebruiksvriendelijke website kun jij je eigen keuzes maken en doorrekenen. Je kunt 
direct starten met het maken van een voorlopig plan voor jouw woning, dan krijg je inzicht in 
potentiële verbeteringen en besparingen voor je huis. Ook kun je een afspraak maken met 
een onafhankelijke woningambassadeur uit Zeeland om samen een persoonlijk energetisch 
adviesplan op te stellen. 
 
Samen maken we Zeeland Energieneutraal 
 
Betrouwbare en onafhankelijke offertes 
Bij de ontwikkeling van Energiek Zeeland is nauw samengewerkt met de Zeeuwse 
bouwsector. Veel offertes lopen nu nog op niets uit, omdat het voor woningeigenaren lastig is 
om de maatregelen en volgorde zelf te bepalen. Aannemers en installateurs, die met 
Energiek Zeeland samenwerken, krijgen de kans op basis van een deskundig adviesplan 
hun offerte uit te brengen. Samen met de woningambassadeurs waarborgen zij 
marktconforme en onafhankelijke offertes. En als woningeigenaar hoef je niet meer zelf losse 
offertes zonder samenhang te beoordelen. 
 
Wie zijn onze woningambassadeurs? 
Onze vrijwillige woningambassadeurs zijn Zeeuwen met een duurzaam hart. Ze zijn 
deskundig door hun vakkennis, opleiding of eigen ervaring. Ze wonen bij voorkeur verspreid 
over heel Zeeland, zodat ze de woningen kennen. 
 
Ook woningambassadeur worden? 
Spreekt Energiek Zeeland je aan en ben je zo’n 4 uur per week beschikbaar? Neem dan 
contact met ons op. We bieden: opleiding, professionele begeleiding en onkostenvergoeding. 
Maar we bieden je vooral de mogelijk- heid om mee te bouwen aan een duurzaam Zeeland 
via een actief sociaal netwerk. 
 
Met de buurt is leuker en voordeliger 
Je kunt Energiek Zeeland gebruiken om jouw woning te verduurzamen, maar waarom vraag 
je niet meteen of buren uit de straat of de wijk ook mee willen doen? Samen gaan we sneller, 
maar het is ook leuker en voordeliger. Interesse? Mail ons dan via info@energiekzeeland.nl 
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Verduurzaam jouw woning met Energiek Zeeland nu en in de toekomst 

• Jouw wensen m.b.t. verduurzamen staan centraal 

• Onafhankelijke adviseur uit Zeeland 

• Van energetisch adviesplan tot uitvoering 

• Adviesplan voor jouw gehele woning 

• Betrouwbare en onafhankelijke offertes 
 
Let op: Energiek Zeeland is geschikt voor eigen woningen in Zeeland 
 
Over Stichting Energiek Zeeland 
Alle relevante Zeeuwse partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling; zoals woningeigenaren, 
adviseurs, aannemers, provincie en gemeenten. Met het platform wil de stichting voor 
particuliere woningen invulling geven aan de doel- stelling uit het Zeeuws Energieakkoord: 
Zeeland energieneutraal in 2045. 
 
Energiek Zeeland wordt, met name, mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland, 
Zeeuwse gemeenten en Ministerie van LNV 
 
www.energiekzeeland.nl  
 
telefoon  0113 – 296566 
e-mail  info@energiekzeeland.nl 

http://www.energiekzeeland.nl/

