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Iedereen wil het natuurlijk graag het hele jaar door behaaglijk hebben in huis. Maar als je woning al wat 

ouder is, verbruik je meer energie dan wanneer je in een nieuwer huis woont. Dat voel je in je portemonnee 

én het is niet goed voor het milieu. Tijd voor energiebesparende maatregelen dus!

Denk daarbij aan de isolatie van het dak, de muren en de vloeren, het aanbrengen van dubbel glas, een nieuwe CV-ketel, 

thermostaatkranen en een klokthermostaat en het gebruik van zonne-energie.

Om je te helpen met het energiezuiniger maken van je huis, hanteren we een systeem van zogenoemde E-meters. Dat 

systeem is gebaseerd op het bouwjaar van je huis en vertegenwoordigt een tegoed in euro’s dat je kunt besteden aan 

energiebesparende maatregelen. Zo dragen we een steentje bij aan jouw wooncomfort én aan vermindering van de CO2-

uitstoot en dus een beter milieu.

HOE WERKT HET?
 Als je gebruik wilt maken van ons E-metersysteem, neem dan contact op met onze woonconsulent. Dat kan telefonisch 

via (0529) 45 25 88, of door te mailen naar hallo@veste.nl.

 Daarna neemt één van onze energieadviseurs contact met je op om een afspraak te maken bij jou thuis, om de 

energieprestaties van je woning in kaart te brengen. Je krijgt daarover niet meteen uitsluitsel; dat volgt later via de post.

 Vervolgens maakt één van onze medewerkers een afspraak met je voor een bezoek aan ons Keuzecentrum. Daar krijg je 

alle informatie over welke energiebesparende maatregelen in jouw huis kunnen worden getroffen. En je kunt zelf bepalen 

welke je wilt laten toepassen.

 Daarna schakelen wij een aannemer in die bij jou thuis komt kijken en een offerte opstelt.

 Op basis daarvan sturen we je een voorstel, waarin we aangeven hoeveel E-meters de door jou gekozen maatregelen  

gaan kosten.

 Als je daarmee akkoord gaat en inderdaad de maatregelen wilt laten uitvoeren, stuur je het voorstel voor akkoord getekend 

naar ons terug en wij zorgen ervoor dat alles netjes wordt geregeld.

JE TEGOED
Voor elk jaar dat je woning ouder is dan tien jaar, krijg je een tegoed van € 50 om te besteden aan energiebesparende 

maatregelen. Een paar rekenvoorbeelden:

 Het bouwjaar van je huis is 1985

 2017 - 10 = 2007. 

 2007 - 1985 = 22. 

 Je tegoed aan E-meters is dan: 22 x € 50 = € 1.100

 Het bouwjaar van je huis is 1968 

 2017 - 10 = 2007.

 2007 - 1968 = 39. 

 Je tegoed aan E-meters is dan: 39 x € 50 = € 1.950.

VOORWAARDEN
Aan ons E-metersysteem zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 Je tegoed aan E-meters is gekoppeld aan je woning. Als je verhuist kun je het niet meenemen. 

 Dat geldt ook voor de met E-meters aangebrachte aanpassingen aan je huis. Ze maken vast onderdeel daarvan uit. Ze zijn 

dus niet jouw eigendom. 

 De E-meters worden eenmalig toegekend en niet jaarlijks aangevuld. 

 E-meters worden nooit uitgekeerd in de vorm van geld. Je kunt ze uitsluitend besteden in het Keuzecentrum van de Veste. 

 De werkzaamheden worden uitgevoerd door onze onderhoudsmedewerkers of door een door ons ingehuurde aannemer. 

Je kunt je E-meters dus niet inzetten als je zelf de werkzaamheden wilt (laten) uitvoeren. 

Mocht er in de toekomst iets veranderen in ons E-metersysteem, dan bespreken we dat met de huurdersverenigingen. 

WIE KOMT IN AANMERKING?
Je komt in aanmerking voor E-meters als je je huis rechtstreeks van ons huurt. Met andere woorden: als je met ons een 

huurcontract hebt. Uitgesloten zijn:

 Instellingen die woonruimte doorverhuren, zoals verzorgingshuizen, verenigingen en stichtingen voor wonen in een 

beschermde omgeving en zorginstellingen voor gehandicapten.

 Huurders van bedrijfspanden en garages.

 Woongroepen.

 Studentenhuisvesting.

MEER INFORMATIE
Heb je vragen? Wil je meer weten? Bel ons dan op (0529) 45 25 88, stuur een mailtje naar hallo@veste.nl, of neem contact 

op met je wijkconsulent. We vertellen je graag alles wat je weten wilt.
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