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1. Inleiding
SamenGroen heeft een website ontwikkeld die op basis van de woningkenmerken
automatisch een verduurzamingsadvies opstelt voor consumenten, bijvoorbeeld
(potentiële) woningkopers. Het advies beschrijft wat je kunt doen om de woning in stappen
te verduurzamen. Het advies beschrijft wat ondernomen kan worden om de woning in
stappen te verduurzamen, wat daar de kosten van zijn en de besparingen.
Het advies zijn gebaseerd op de gegevens van de woning en het energieverbruik
(gas/elektra) van een gemiddeld gezin. Als consument kun je indien gewenst zelf op de
website een advies op maat samenstellen, dat beter aansluit bij je persoonlijke situatie.
|Ook dit advies op maat kan met SamenGroen worden besproken en eventueel worden
uitgevoerd.
Deze handleiding geeft je inzicht in de werking en het gebruik van de website.
Deze is zodanig ontworpen dat veel functies en handelingen voor zich spreken.
Mocht je toch nog tegen onduidelijkheden of andere zaken aanlopen waardoor je niet
verder kunt, dan kun je altijd even mailen met SamenGroen, bereikbaar
via info@samengroen.com.
De Portal is blijvend in ontwikkeling. Heb je suggesties? Voldoet de tool aan je
verwachtingen? Laat het ons weten. Stuur een mail naar info@samengroen.com.

Enkele tips voor je begint
• Gebruik bij voorkeur de browser Google
Chrome.
• Terugkeren naar dashboard (na inloggen)
klik op groene knop rechtsboven.
• Terugkeren waar je vandaan kwam (na
inloggen) klik op vorige in browser of
groene knop rechtsboven.
• Bijna iedere pagina heeft links onder de
paginatitel een i-tje met uitleg en
toelichtingen.
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2. De plannen en het advies
Globale richting
De adviezen die worden gegenereerd door de SamenGroen-software geven de globale
richting aan voor eerste verduurzamingsstappen die je als consument kunt nemen.
De resultaten uit de berekeningen zijn 'indicatief'. De adviezen worden online gegenereerd
en kunnen dan ook verschillen met de werkelijke situatie die in de praktijk aangetroffen
wordt. Daarom aanvaardt SamenGroen geen aansprakelijkheid voor de feitelijke juistheid
van de gepresenteerde resultaten.
Meer informatie over het verduurzamingsadvies
De verduurzamingsadviezen voor de eerste fase van het plan worden samengesteld op basis
van drie principes:
1. Hoogste rendement eerst;
2. Maatregelen die normaal gesproken snel en probleemloos uitgevoerd kunnen
worden eerst;
3. Makkelijk financierbaar.
Toelichting 1:
In het eerste advies dat je als consument krijgt zijn de verduurzamingsstappen waaruit kan
worden gekozen zodanig gerangschikt dat maatregelen met het hoogste terugverdienrendement als eerste worden voorgesteld.
Toelichting 2:
Hier moeten we een voorbehoud maken. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat er een
situatie wordt aangetroffen die niet precies overeenkomt met wat er op papier staat.
Een voorbeeld: misschien blijkt pas na onderzoek ter plaatse dat een spouwmuur vele jaren
geleden is gevuld met isolatiemateriaal. Als er sprake is van dit soort 'verrassingen' heeft dit
vaak consequenties voor de investering, moet het plan mogelijk worden aangepast en kan
er uiteraard ook vertraging optreden.
Anders geformuleerd: een onlineadvies kan niet zonder een begeleidend offlineadvies
van een ervaren verduurzamingsadviseur. We adviseren je dan ook om samen met een
verduurzamingsadviseur op basis van een uitgebreid gesprek en een inspectie van de
woning een definitief plan te maken voordat er concrete stappen worden gezet.
Toelichting 3:
Ons eerste advies sluit zoveel mogelijk aan bij de voor consumenten standaard beschikbare
extra financieringsruimte van € 9.000 euro. Vraag hier meer informatie over bij je
hypotheekadviseur.
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De verschillende plannen
Hieronder zie je een beschrijving van alle documenten (incl. plannen) die je kunt inzien en
downloaden op de website. Als je een plan downloadt, dan vind je in de pdf een compleet
plan van aanpak met een toelichting.
Het kan zijn dat je van de adviseur al het Basisplan hebt gekregen. Dit plan is gegenereerd
op basis van de woningkenmerken en een standaard gezinssamenstelling (2 volwassenen en
2 kinderen).

Goed om te weten:
Zodra de adviseur (in dit geval een adviseur) opgeeft dat de woning is gekocht door een van
de potentiële kopers ontvang je een mailtje en heb je nog 6 dagen om alle plannen uit dat
woningdossier voor jezelf te downloaden (als back up). Daarna wordt jouw
verduurzamingsplan op maat dat bij de verkochte woning hoorde automatisch verwijderd.
Je kunt ook ten allen tijde je eigen account verwijderen (dat zijn voornamelijk de gegevens
over je gezinssituatie) maar als je in een later stadium opnieuw gebruik wilt maken van deze
gratis service van SamenGroen is het misschien handiger om dat (nog) niet te doen.
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3. Toelichting bij de eerste keer inloggen
De adviseur kan een account voor je aanmaken.
Je krijgt dan per mail de inloggegevens toegestuurd.
Daarnaast kan je via een link op het basisplan zijn gekomen en zelf een account aanmaken.
Als je op de groene button ‘Plan opmaat maken’ klikt dan zal de software van SamenGroen
een account voor je aanmaken.
Inloggen op de AdviesTool is heel eenvoudig. Er zijn wél een paar dingen die je moet weten
als je de eerste keer inlogt.
Stap 1. You’ve got mail
Als het goed is heb je een e-mail ontvangen van SamenGroen met een login-link.
Open de mail en klik op de link.
-> Heb je de mail niet ontvangen? Kijk dan eerst in je spambox.
Stap 2. Klik op de link in je mail
Klik op de login-link in je mail. Je krijgt nu als het goed is een login-scherm te zien in je
webbrowser.
Stap 3. Wachtwoord verzinnen
Om te kunnen inloggen verzin je een eigen wachtwoord. Het e-mailadres waarop je onze
mail hebt ontvangen gebruik je om de volgende keer in te loggen. Klik vervolgens op
‘Opslaan’.
-> Het wachtwoord mag kort en simpel zijn - geen enkel probleem.
-> Schrijf je wachtwoord op en bewaar het goed. Als je je wachtwoord kwijtraakt, klik dan
op knop onder de inlog-knop ‘wachtwoord vergeten’.
Stap 4. Accepteer de voorwaarden
Om gebruik te kunnen maken van de AdviesTool moet je eerst de voorwaarden accepteren.
Stap 5. Gelukt
Nadat je de voorwaarden hebt geaccepteerd zie je jouw persoonlijke dashboard en kun je
aan de slag gaan. Een toelichting bij de werking van het dashboard vind je hieronder.
Stap 6. Opnieuw inloggen
In stap 1 tot 5 werd uitgelegd hoe je de eerste keer inlogt. Als je hierna opnieuw wilt
inloggen ga je met je webbrowser naar https://www.samengroen.com/adviseurs en druk je
op inloggen rechtsboven (het kan zijn dat je ingelogd blijft, wil je dat niet dan kun je ook
uitloggen via dezelfde functie).
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4. Toelichting bij het dashboard

Overzicht woningen
Hier vind je een opsomming van alle woningen waarin je geïnteresseerd bent.
Als je op de tekst ‘woninggegevens’ klikt dan worden alle woningkenmerken getoond die van belang
zijn bij het verduurzamen van de woning.
Profiel & instellingen
Op deze pagina kun je jouw profiel inzien en aanpassen.
Informatiecentrum
Hier vind je aanvullende informatie, zoals een handleiding bij deze portal.
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5. Dashboard functie: een woningdossier inzien en bijwerken
Stap 1. Zoek het gewenste dossier op
Alle woningdossiers van woningen waar je interesse in hebt staan op de eerste pagina van je
dashboard. Scroll eventueel naar beneden om de dossiers in beeld te krijgen. Je hebt nu
verschillende opties. Je kunt het dossier inzien door op ‘dossier bekijken’ te klikken (zie
hieronder, geheel rechts).

6. Dashboard functie: woningdossier
Hier kun je alle plannen inzien en ook aanpassen. Heb je nog geen eigen opmaat plan
gemaakt open dan eerst het Basisplan <naam gebruiker> en druk op de groene button
‘Plan op maat maken’.

Communiceren met de adviseur
Geheel onderaan heb je de mogelijkheid om via het dashboard een berichtje te sturen naar
de adviseur. De adviseur kan jou ook een berichtje zenden.
Communiceren met Technisch adviseur
Je kunt eenvoudig contact opnemen met een technisch adviseur en je dossier delen zodat
men je optimaal kan helpen.

Copyright SamenGroen
7

7. Toelichting basisplan, op maat plannen
Ieder plan met verduurzamingsmaatregelen is verdeeld in 2 fasen:
- Fase 1 – Eerste stappen
Dit zijn alle maatregelen die je als consument in fase 1 kunt laten uitvoeren.
- Fase 2 – Toekomst
Dit zijn alle maatregelen die je als consument in fase 2, dus in de toekomst wil laten
uitvoeren. Deze maatregelen worden niet meegenomen in de online berekeningen.
Basisplan
Zoals je al hebt kunnen lezen is dit plan niet aan te passen. Je ziet het ook niet in het
woningdossier. Je ziet alleen het ‘Basisplan <naam gebruiker>’ dat je kunt aanpassen en
opmaat maken. Een adviseur zou je een Basisplan verstrekt kunnen hebben. Een Basisplan is
gebaseerd op de woningeigenschappen en een standaard gezinssituatie (profiel).
Basisplan <naam gebruiker>
Dit betreft het basisplan aangepast op jouw gezinssituatie (het profiel wat jij bij eerste keer
inloggen ingevuld hebt). Dit plan kun je niet wijzigen wel kun je dit plan op maat maken
zodat deze voldoet aan jouw wensen.
Op maat plannen
Jij kan zelf een plan geheel op maat maken. Ga naar je Basisplan <naam gebruiker> bij het
woningdossier en druk op de groene button ‘Plan Opmaat maken’.
Rekenresultaten
Dit zijn de rekenresultaten na uitvoeren van alle werkzaamheden in fase 1. Zie linksboven.
Voor toelichting bij alle termen kun je op het i-tje klikken.
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De maatregelen
Hieronder zie je een voorbeeld van hoe de maatregelen gepresenteerd worden.
Door te klikken op de i-tjes krijg je meer informatie over iedere afzonderlijke maatregel.

Maatregelen kunnen meerdere varianten bevatten. Bij de maatregel glassoort kun je kiezen
uit HR++-glas en triple glas (HR+++). De warmteleveringsvariant heeft de meeste opties
(zie hieronder).

Afhankelijk van de staat van de woning worden bepaalde maatregelen wel of niet
voorgesteld. Als de woning al voorzien is van triple glas (HR+++) dan zal de maatregel
‘glassoort’ niet te zien zijn omdat deze niet wordt voorgesteld. Ditzelfde geldt voor
varianten van maatregelen als een woning voorzien is van een niet te oude
HR combigasketel. Dan zal de optie nieuwe HR combigasketel niet meer te zien zijn.

Copyright SamenGroen
9

Maatregelen toevoegen en verwijderen
Het plan met voorgestelde maatregelen is verdeeld in 2 fasen, zoals hierboven toegelicht.
Om een maatregel van de ene fase naar de andere te verplaatsen moet je de maatregel
eerst verwijderen. Dit doe je door op het prullenbakje bij die maatregel te klikken.

Vervolgens kun je een maatregel weer toevoegen door op het plusje te klikken
onderaan elke fase. Wil je een maatregel toevoegen aan fase 1 dan klik je op het plusje
onderaan fase 1.

In bepaalde situaties kunnen ook maatregelen niet in fase 1 of fase 2 voorgesteld worden,
die echter wel handmatig te kiezen zijn, zoals ventilatie of led-verlichting. Door te klikken op
het plusje zie je alle maatregelen die niet in fase 1 of fase 2 voorgesteld zijn. Deze zijn dus
nog vrij te kiezen.

Door op het icoontje
links van de maatregel te klikken krijg je de verschillende varianten
te zien en kun je door te selecteren met het plusje de maatregel in de gewenste fase
verwerken.

Door te klikken op de i-tjes krijg je meer informatie over iedere afzonderlijke variant
maatregel.
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Woning eigenschappen inzien vanuit een plan
Klik naast het adres op de tekstlink ‘Woninggegevens’. Er verschijnt een pop up met alle
ingevoerde woninggegevens.

Profiel
Aan ieder plan wordt een profiel (gezinssituatie) gekoppeld. Dus jij als consument kan per
plan een ander profiel invullen; mocht je dat willen dan is de gezinssituatie te wijzigen.
Standaard wordt het profiel overgenomen dat onder dashboard (profiel en instellingen)
ingevuld is. Om het profiel te bewerken klink je op tekstlink ‘Bewerken’.

Terug naar het dashboard
Klik op de groen knop rechtsboven om terug te gaan naar je dashboard.

8. Disclaimer
Berekeningen en adviezen binnen de Portal worden gegenereerd op basis van gegevens die
door de adviseur en door uzelf zijn opgegeven in de Portal, alsmede gegevens afkomstig uit
(openbare) bronnen dan wel aannames gebaseerd op (geaggregeerde) marktgegevens en
momentopnamen. SamenGroen noch de adviseur is verantwoordelijk voor de juistheid,
volledigheid en toepasbaarheid van deze, noch voor de op basis hiervan afgegeven
adviezen, rekenresultaten of uitgevoerde werkzaamheden, waaronder, doch niet beperkt
tot geprognosticeerde besparingen, verbruikshoeveelheden en uitstoot. SamenGroen noch
de adviseur aanvaardt in dit kader en voor zover wettelijk is toegestaan dan ook geen
enkele aansprakelijkheid.
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