
NU VERDUURZAMEN: EEN NU VERDUURZAMEN: EEN SLIMME ZETSLIMME ZET

Je nieuwe woning verduurzamen is gemakkelijker dan je denkt! NVM,
SamenGroen en Reimarkt geven je voortaan gratis advies. Je krijgt
van ons een stappenplan dat beschrijft welke stappen je nu én in de
toekomst kunt nemen om je nieuwe woning integraal te
verduurzamen.

SAMENWERKING NVM & SAMENGROENSAMENWERKING NVM & SAMENGROEN

NVM en SamenGroen ondersteunen de
duurzame ambities zoals die zijn vastgelegd in
het Nederlandse Klimaatakkoord (2019). Dit
gratis verduurzamingsadvies is ons gezamenlijk
initiatief, waarmee we jou op weg helpen met de
verduurzaming van je woning.

UITVOERING IN GOEDE HANDENUITVOERING IN GOEDE HANDEN

Reimarkt maakt de uitvoering van de
verduurzamingsmaatregelen gemakkelijk voor
particuliere woningeigenaren. Voor 85% van de
grondgebonden woningen is er een uitgekiende
formule beschikbaar.

WAAROM JE NIEUWE WONING VERDUURZAMEN?WAAROM JE NIEUWE WONING VERDUURZAMEN?

• Een duurzamere woning betekent uiteraard een lagere energierekening.

• Je woning wordt comfortabeler.

• Je woning is goed voorbereid op de toekomst.

• Het is goed voor het klimaat, want je CO2-voetafdruk gaat omlaag.

• De kosten verdien je vroeg of laat terug via de lagere energierekening.

• Er zijn veel mogelijkheden om de verduurzaming te financieren.

ZO WERKT HETZO WERKT HET

Het gratis advies bestaat uit een stappenplan voor de korte en langere termijn én een concreet verbeterpakket van Reimarkt waarmee je direct aan de
slag kunt. Het verbeterpakket is bedoeld om je nieuwe woning meteen aan te pakken. De financiering van dit verbeterpakket is heel eenvoudig, omdat
je hiervoor in de regel standaard een extra bedrag mag lenen.

Let op: in eerste instantie krijg je van ons een basisplan dat is gebaseerd op de algemene kenmerken van de betreffende woning én op het
energieverbruik (gas & elektriciteit) van een gemiddeld gezin. Maar als jouw gezinssituatie afwijkt van het Nederlandse gemiddelde moet de berekening
waarschijnlijk worden aangepast. Dit kun je helemaal zelf doen door op de website http://www.samengroen.com/nvm gegevens over je gezinssituatie in
te voeren.

Wil je zelf online het basisplan aan jouw gezinssituatie aanpassen? Dan krijg je van de NVM-makelaar login-gegevens voor de website. Zodra je daar de
extra informatie hebt ingevuld rolt er een gepersonaliseerd stappenplan ‘op maat’ uit.
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