
Samen met de energiecoöperatie 
en de gemeente gaan we zoveel 
mogelijk woningeigenaren helpen 
om hun woning duurzamer te 
maken. Voor het klimaat, uw 
comfort en uw portemonnee. 
Aanmelden kan heel eenvoudig 
via www.isolatiestad.nl

Uw spouwmuur wordt gratis 
bekeken en u ontvangt een 
vrijblijvende offerte. Dus: Als uw 
woning gebouwd is voor 1977, 
doe nu mee of kom naar 1 van 
de 21 informatie avonden.

Marc Verbeeten
De Verbinding

Paul Pöttgens
Energie Coöperatie 
Meierijstad
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Scherpe actie
spouwmuur 
isolatie
€ 15,50 per m2

Spouwmuur-, vloer en dakisolatie

Energie Coöperatie Meierijstad
We zijn als energiecoöperatie trots op onze eerste 
campagne voor heel Meierijstad. Als betrokken 
burgers willen we onze gemeente duurzamer maken 
door samen met u zowel energie te besparen als 
duurzame energie op te wekken. Via de website 
worden projecten aangeboden, wordt stroom 
geleverd en worden burgers van Meierijstad gemoti-
veerd om mee te doen. Al eerder realiseerde ECM 
twee collectieve zonnedaken en de ambitie is om 
meer te doen. We doen het samen en hebben de 
ambitie onze gemeente CO2-neutraal te maken. 
Lid worden helpt de coöperatie financieel en actief 
lid worden helpt heel onze gemeente. 

De Verbinding
In 2014 werd de Verbinding, als coöperatie, opgericht 
door drie energiecoöperaties ten behoeve van een 
isolatieproject van de provincie. Nu helpt de Verbin-
ding gemeentes en burgerinitiatieven om succesvolle 
campagnes op te zetten in de driehoek burgers - 
bedrijven - overheid. Met Meierijstad Isoleert doen 
we onze 11e campagne.

Gemeente Meierijstad
Gemeente Meierijstad heeft duurzaamheid hoog op 
de agenda staan.�Een van de doelstellingen is dat in 
2030 in Meierijstad het energiegebruik�bij bedrijven 
en in de gebouwde omgeving met 30% gereduceerd 
is en dat we�in 2050 co2 neutraal zijn. Deze 
campagne draagt bij aan het realiseren van deze 
doelstellingen.

www.isolatiestad.nlwww.isolatiestad.nl
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Veel woningen in Meierijstad nog niet geïsoleerd
Als dé energiecoöperatie van Meierijstad willen we u graag helpen om uw huis 
duurzamer te maken. Daarom zetten we, samen met de gemeente, de campagne 
Meierijstad Isoleert op. Dat is goed voor het klimaat èn voor uw portemonnee. 
En u zit er deze winter lekker warm bij.

Als uw woning voor 1977 is gebouwd dan is de kans groot dat u nog geen spouw-
muurisolatie heeft. Spouwmuurisolatie is de beste en meest rendabele manier om 
uw huis duurzamer te maken. Het maakt uw huis koel in de zomer en lekker warm 
in de winter. Ook vloer- en dakisolatie zijn uitstekende manieren om er lekker 
comfortabel bij te zitten deze winter.

Prijsindicatie volledige spouwmuurisolatie:

Spouwmuurisolatie: een goede investering

> > >Aanmelden op
www.isolatiestad.nl   

Kosteloze schouw en 
vrijblijvende offerte

Afspraak maken 
voor isoleren

Comfortabele 
duurzame woning

Rijtjeshuis
30 – 50 m2 
Investering: € 465 - € 775
Besparing: € 182 - € 304 p/j

Hoekhuis
50 – 90 m2 

Investering: € 775 - € 1395
Besparing: € 304 - € 547p/j

Vrijstaande woning
100 – 140 m2 
Investering: € 1550 - € 2170
Besparing: € 608 - € 851 p/j

2-onder-1 kap
70 – 120 m2 

Investering: € 1085 - € 1860
Besparing: € 424 - € 729 p/j

Doe mee met het aanbod
• Geen gedoe, wij regelen alles en u  
 profiteert;
•  Scherpe prijs voor spouwmuur-, vloer- 
 en dakisolatie;
•  Betrouwbare partners;
•  Snelle terugverdientijd van ca. 3 jaar  
 (bron: Milieu Centraal)

Eindresultaat
• Meer comfort en woongenot in uw huis;
• Een lagere energierekening;
• Minder CO2-uitstoot, dus beter voor 
 het klimaat;
• Gratis nieuw energielabel voor uw woning

www.isolatiestad.nl

De besparing is 
(bron: Milieu Centraal):
8 m3 gas per m2 geïsoleerde muur
1 m3 gas = € 0,76
8 m3 x € 0,76 = € 6,08 per m2 
geïsoleerde muur, per jaar

De investering is:
€ 15,50 per m2 muur
zodat de investering zich
binnen 3 jaar terugbetaald

Meierijstad Isoleert

Doe nu ook mee!


