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VRAGENLIJST

Verduurzamingsvragen

Als basis van uw aanvraag

Aankruisen, invullen of omschrijven

Indien bekend

Naam van contactpersoon

Telefoonnummer

E-mail adres

Adres, postcode & woonplaats

Hoe komt u bij Kolsters terecht?

Uw gegevens

Gegevens over uw woning

Wat voor type woning heeft u?

Wat is de totale vloeroppervlakte van uw woning?

Wat is uw ideale verduurzamingsdoel als 
het gaat over uw woning?

Welke verduurzamingsstappen heeft u 
zelf in gedachten?

Gegevens over uw energieverbruik

Jaarverbruik stroom in kWh

Jaarverbruik gas in M3

Gegevens over de isolatie van uw woning

Hoe is uw vloer geïsoleerd?

Hoe zijn uw gevels geïsoleerd?

Hoe is uw dak geïsoleerd?

Wat voor kozijnen zijn er toegepast?

Wat voor glas is er toegepast?

Gegevens over het warmteafgiftesysteem van uw woning

Hoeveel M2 wordt er verwarmd met enkel 
radiatoren? Zijn er bijzonderheden?

Hoeveel M2 wordt er verwarmd met enkel 
vloerverwarming? Zijn er bijzonderheden?

Hoeveel M2 wordt er verwarmd met een 
combinatie van vloerverwarming en radiatoren?

Gegevens over de overige installaties in uw woning

Hoe wordt u woning verwarmt?

Hoe staat uw thermostaat ingesteld qua 
temperatuur?

Hoe groot is de huidige installatieruimte?

Hoe groot is de elektriciteitsaansluiting? 1x25a | 1x35a | 1x50a | 3x25a | 3x35a | 3x50a | 3x63a

Heeft u al zonnepanelen? Zo ja, hoeveel panelen 
en wat is het piekvermogen per paneel?

Overige vragen en opmerkingen?

Zijn er verder nog vragen en/of bijzonderheden?

Stuur de ingevulde vragenlijst naar 
duurzaam@kolsters.eu
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