Uw woning op
een betaalbare
wijze verbeteren
kies uit
kant en klare
pakketten voor
meer woonplezier,
lagere energiekosten,
een beter milieu en een
grotere verkoopbaarheid
van uw woning
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Inleiding

Gezamenlijk bereikt u meer

B
C

De informatieavond die u samen met uw buren heeft bijgewoond, heeft u
ongetwijfeld aan het denken gezet. Natuurlijk zijn er vragen onbeantwoord
gebleven en zijn er zaken die verdere invulling behoeven. Wij hopen echter dat
de bijeenkomst voor u aanleiding is geweest om serieus met het opwaarderen
van uw woning aan de slag te gaan. Want laat één ding duidelijk zijn: ookvuvkuntv
uwvwoningvopveenvbetmmlbmrevwijzevverbeteren!

Zoals gezegd bieden wij u een aantal kant en klare pakketten aan. Het
voordeel hiervan is dat een aantal woningverbeterende maatregelen voor
meerdere woningen tegelijk gedaan kan worden, waardoor er aanzienlijk
op de kosten bespaard wordt. Daarom is het belangrijk dat ook uw buren
meedoen.

Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, is een aantal kant en klare pakketten samengesteld waaruit u een keuze kunt

Een extra voordeel hierbij is dat u niet alleen een kwalitatief betere woning met meer wooncomfort voor uzelf creëert,

maken. De mate waarin u uw woning wilt verbeteren, kunt u dus geheel aan uw eigen budget en wensen aanpassen. Zo zet u

maar ook een omgeving waarin het prettiger wonen is.

met het (basis)pakket 1 al een belangrijke stap in de richting van meer wooncomfort en een betere verkoopbaarheid van uw

Bovendien vermeerdert daarmee de waarde van uw huis en wordt de verkoopbaarheid ervan groter. Hoe meer

woning. Want met dit instappakket kiest u niet alleen voor een grondige facelift van uw woning aan de buitenkant en een

huiseigenaren er dus meedoen, hoe groter het woonplezier en de voordelen voor u en uw buurtbewoners worden.
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eigentijds Velux dakvenster, maar ook voor een handige verdubbeling van uw tuin!
Samengevat kunnen u en uw buren de onderstaande voordelen tegemoet zien:
Wilt u nog meer wooncomfort of een verbetering van uw energielabel, dan ligt dat met de pakketten 2 t/m 5 binnen handbereik.
In een persoonlijk gesprek over uw woning en uw wensen komen we daar graag samen met u op terug.

Samenwerkingsverband
PILOTproject woningverbetering Mathildadonk 75-89 | Roosendaal

Kies het pakket
dat het best bij
uw situatie past
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uw achtertuin
wordt twee
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uw woning,
c.q. het gehele
blok, krijgt de
uitstraling
van een nieuwbouwwoning

met energiebesparende
maatregelen
bespaart u op
maandelijkse
energielasten

dankzij de
aanpassingen
aan uw woning
stijgt deze in
waarde

de buurt
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A

Kies uit kant en klare pakketten

B

Pakket 3 (tuin & gevel + energielabel C) bestaat uit:

Voor uw woning zijn vijf kant en klare pakketten samengesteld.
Hieronder leest u welke aanpassingen en maatregelen u tegemoet kunt zien en
wat de verschillende pakketten kosten.
* De aankoop van tuingronden van de Gemeente Roosendaal geschiedt exclusief aanpassingen tuin, beplanting, voetpad en omheining.
** Zie pagina 9 voor de voorwaarden die op de eenmalige donatie van de Rabobank RoosendaalWoensdrecht van toepassing zijn!

- Velux dakvenster
- schilderwerk
- voegwerk
- dakpannen
- tuin aankoop*

- na-isoleren dak
- na-isoleren gevels
- dubbele beglazing
- HR-ketel

- kortingvgemeente

- kortingvBVR-Groep

C
D
E

Totaal incl. BTW

€ 18.830,-

Pakket 1 (tuin & gevel) bestaat uit:

Pakket 4 (tuin & gevel + energielabel B) bestaat uit:

- Velux dakvenster
- schilderwerk
- voegwerk
- dakpannen
- tuin aankoop*

- Velux dakvenster
- schilderwerk
- voegwerk
- dakpannen
- tuin aankoop*

- na-isoleren dak
- na-isoleren gevels
- dubbele beglazing
- HR-ketel
- ventilatie

- kierafdichting

- kortingvgemeente

- kortingvBVR-Groep

- 6onmtievRmbobmnk**

- kortingvgemeente

- kortingvBVR-Groep

Totaal incl. BTW

€ 8.470,-

Totaal incl. BTW

Pakket 5 (tuin & gevel + energielabel A) bestaat uit:

- Velux dakvenster
- schilderwerk
- voegwerk
- dakpannen
- tuin aankoop*

- na-isoleren dak
- na-isoleren gevels

- Velux dakvenster
- schilderwerk
- voegwerk
- dakpannen
- tuin aankoop*

- na-isoleren dak
- na-isoleren gevels
- dubbele beglazing
- HR-ketel
- ventilatie

- kierafdichting
- zonnecellen (PV)
- asbest verwijderen

- kortingvgemeente

- kortingvBVR-Groep

- kortingvgemeente

- kortingvBVR-Groep

- 6onmtievRmbobmnk**

Totaal incl. BTW

€ 13.365,-

Verdubbel uw tuin
met groepskorting
voor u & uw buren
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G

€ 21.268,-

Pakket 2 (tuin & gevel + energielabel D) bestaat uit:

- 6onmtievRmbobmnk**

F

- 6onmtievRmbobmnk**

Totaal incl. BTW

€ 27.580,-
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pakket

1

energielabel F

tuin | gevel | energielabel F

2

energielabel D
tuin | gevel | energielabel D

bouwkundig:
- Velux dakvenster
- schilderwerk
- voegwerk
- dakpannen

bouwkundig:
- Velux dakvenster
- schilderwerk
- voegwerk
- dakpannen

Totaal bouwkundig

€

6.600,-

Totaal bouwkundig

€

6.600,-

Woningverbetering

€

Labelen woning

€
625,--------------€ 11.775,-

Subtotaal

4.550,-

Totaal Pakket 1
(incl. BTW)

tuin | gevel | energielabel B

Totaal bouwkundig

€

6.600,-

Totaal bouwkundig
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energielabel A
tuin | gevel | energielabel A

bouwkundig:
- Velux dakvenster
- schilderwerk
- voegwerk
- dakpannen

€

6.600,-

energetisch:
- na-isoleren dak
- na-isoleren gevels
- dubbele beglazing
- HR-ketel
- ventilatie
- kierafdichting

Totaal bouwkundig

€

6.600,-

energetisch:
- na-isoleren dak
- na-isoleren gevels
- dubbele beglazing
- HR-ketel
- ventilatie
- kierafdichting
- zonnecellen (PV)
- asbest verwijderen

Totaal energetisch

€

5.520,-

Totaal energetisch

€ 10.988,-

Totaal energetisch

€ 13.423,-

Totaal energetisch

€ 19.735,-

Aankoop tuin*1

€

4.550,-

Aankoop tuin*1

€

Aankoop tuin*1

€

Aankoop tuin*1

€

Labelen woning

€
625,--------------€ 17.295,-

Labelen woning

€
625,--------------€ 22.763,-

Labelen woning

€
625,--------------€ 25.198,-

Labelen woning

€
625,--------------€ 31.510,-

Subtotaal

Subtotaal

4.550,-

Subtotaal

4.550,-

Subtotaal

4.550,-

Kortingen*2

Kortingen*2

Kortingen*2

Kortingen*2

---------------

- gemeente (tuin)
- € 2.680,- BVR (labelen)
- € 625,Donatie Rabobank**-v €
625,---------------

- gemeente (tuin)
- € 2.680,- BVR (labelen)
- € 625,Donatie Rabobank**-v €
625,---------------

- gemeente (tuin)
- € 2.680,- BVR (labelen)
- € 625,Donatie Rabobank**-v €
625,---------------

- gemeente (tuin)
- € 2.680,- BVR (labelen)
- € 625,Donatie Rabobank**-v €
625,---------------

€ 8.470,-

Totaal Pakket 2

Kortingen*2
- gemeente (tuin)
- BVR (labelen)
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energielabel B

bouwkundig:
- Velux dakvenster
- schilderwerk
- voegwerk
- dakpannen

energetisch:
- na-isoleren dak
- na-isoleren gevels
- dubbele beglazing
- HR-ketel

voor

Aankoop tuin*1

tuin | gevel | energielabel C

bouwkundig:
- Velux dakvenster
- schilderwerk
- voegwerk
- dakpannen

energetisch:
- na-isoleren dak
- na-isoleren gevels

na

3

energielabel C

- € 2.680,- € 625,-

€13.365,-

(incl. BTW)

Totaal Pakket 3

€18.830,-

Totaal Pakket 4

€21.268,-

Totaal Pakket 5

€27.580,-

(incl. BTW)

(incl. BTW)

(incl. BTW)

*1 de aankoop van de tuingronden van de Gemeente
Roosendaal vindt plaats exclusief aanpassingen aan
tuin, beplanting, voetpad en omheining.

*2 de kortingen van gemeente en BVR gelden alleen
indien alle bewoners aan het woningverbeterproject
deelnemen.

** Zie pagina 9 voor de voorwaarden die op de
eenmalige donatie van de Rabobank RoosendaalWoensdrecht van toepassing zijn!
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Genoemde werkzaamheden, prijzen en kortingen zijn van toepassing op het pilotproject Mathildadonk 75 - 89 te Roosendaal
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Verbeter uw woning en
bespaar (ook) op energie

Subsidies, belastingverlagingen,
financieringen en groepskorting

Door bewuster en efficiënter met het verbruik van energie om te gaan en
daarnaast uw woning te verbeteren, bijvoorbeeld door deze beter te isoleren
en oude installaties te vervangen, bespaart u op energie. Want hoe beter een
woning geïsoleerd is, hoe energiezuiniger, comfortabeler én goedkoper u woont.
Met de pakketten 2, 3, 4 en 5 resulteert de verbetering van uw woning in een
energielabel, resp. D, C, B en A. Gelet op de stijgende energieprijzen is dit geen
overbodige luxe.

Woningverbeterende en energiebesparende maatregelen kosten geld.
Ten aanzien van de financiering die hiervoor nodig is, kan het zijn dat u
(gedeeltelijk) voor subsidie- en financieringsregelingen in aanmerking komt.
Via de energie-subsidiewijzer van ’Meer Met Minder’, een initiatief van de
Rijksoverheid, woningcorporaties, bouw-, installatie- en energiebedrijven, is
actuele informatie te verkrijgen over alle (tijdelijke) subsidieregelingen voor
energiebesparende maatregelen. Kijk voor info op: www.meermetmin6er.nl.

Een groot voordeel is verder dat een goed geïsoleerde woning met energielabel A gemakkelijker verkoopt en voor een betere

Qua financieringen is veel mogelijk: energiebesparingskredieten, regeling groenprojecten en duurzaamheidsleningen.

prijs dan een slecht geïsoleerde woning met energielabel F of G. Uit onderzoek is gebleken dat het verschil in verkoopprijs flink

Wanneer u bent aangewezen op een bank- of hypotheekinstelling zijn de in dit project deelnemende banken en hypotheek-

kan oplopen!

verstrekkers (zie achterpagina van deze folder) graag bereid u een vrijblijvend voorstel te doen. U weet dan in ieder geval
met welke maandlasten u bij de verschillende pakketten rekening moet houden. Alle informatie op het gebied van subsidies,

Bij verkoop of verhuur van een woning moet de eigenaar een energielabel aan de koper of huurder overhandigen. Zo’n label laat

belastingverlagingen, financieringen, de eenmmligevgroepskortingen van gemeente (€ 21.450,-) en BVR-Groep (€ 5.000,-),

in één oogopslag zien hoe het met de zuinigheid van de woning is gesteld en welke aanbevelingen tot verbetering aan de orde

alsook de eenmmligev6onmtie** van Rabobank Roosendaal-Woensdrecht (€ 5.000,-) komen in het persoonlijke gesprek aan bod.

zijn. Het label loopt van klasse A (groen) tot en met G (rood). Is de woning slecht geïsoleerd, dan is van een label F of G sprake.

Energiezuinige woningen hebben een label A of B. Binnen afzienbare tijd is een energielabel verplicht en zal een woning niet
meer verkocht (of verhuurd) kunnen worden of een hypotheek worden gevestigd zonder energielabel.

Het verbeteren van uw woning zorgt dus niet alleen voor meer wooncomfort en een betere verkoopbaarheid, maar ook voor een
gunstige verandering van uw (binnenkort verplichte) energielabel.
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Groepskortingen
om gezamenlijk
van te profiteren
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Groepskorting
Gemeente Roosendaal

** Donatie Rabobank
Roosendaal-Woensdrecht

Voor uw woning en de woningen van uw buren
(Mathildadonk 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 en 89)
heeft de Gemeente Roosendaal een eenmalige
groepskorting van €21.450,- beschikbaar
gesteld. Deze is gekoppeld aan het uitbreiden
van de achtertuinen met drie meter. Voorwaarde is dat alle huiseigenaren met minimaal
pakket 1 aan het project deelnemen. Dit gaat
als volgt: De gemeente biedt de grond conform
het gemeentelijk beleid aan, d.w.z. voor 75%
van de normale kavelprijs. Hier is een bedrag
mee gemoeid van € 4.550,-. Van de totale opbrengst van de grondverkoop (€ 36.400,-) wordt
€ 15.000,- gebruikt voor herbeplanting van de
aangrenzende plantsoenen. Het restant ad.
€ 21.400,-, d.i. € 2.680,- per tuin, stort de
gemeente als een eenmalige groepskorting terug in het project voor
de uitbreiding van de tuinen.
Zo wordt de opbrengst eerlijk over alle huiseigenaren
en woningen verdeeld.

Vanuit het donatiefonds van Rabobank Roosendaal-Woensdrecht is voor
gereserveerd. Het donatiefonds is
dit project eenmalig
een maatschappelijk gericht fonds met specifieke voorwaarden.
Rabobank Roosendaal-Woensdrecht zal in overleg met de bewoners,
bepalen hoe het beste aan deze voorwaarden kan worden voldaan. De
donatie is bedoeld als een extra aansporing om de woning milieuvriendelijker te maken en geldt daarom vanaf pakket B. Ervan uitgaande dat
alle acht woningen gebruik zullen maken van deze donatie, zal omgerekend, de donatie per woning € 625,- bedragen.

€ 5.000,-

A

Groepskorting BVR-Groep

B

De BVR-Groep, verantwoordelijk voor de bouwkundige maatregelen,
heeft een eenmalige groepskorting beschikbaar gesteld.
De volgende werkzaamheden worden kosteloos uitgevoerd:
3 labelen van de woningen voor de uitvoering van de maatregelen
3 geven van een duidelijk uitgewerkt advies op maat
3 labelen van de woningen na de uitvoering van de woningverbeterende maatregelen
3 uitreiken van het energiecertificaat aan alle bewoners
.
De werkzaamheden voor alle woningen bedragen
Voorwaarde is dat alle huiseigenaren aan het project meedoen!

C
D
E
F

€ 5.000,-

G
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A

Voordelen

En toen...

B
C

Met energiebesparende maatregelen verlaagt u uw maandlasten en verhoogt u de
waarde van uw woning. Tevens creëert u meer wooncomfort en draagt u bij aan
een beter klimaat. Energiebesparende maatregelen verdienen zichzelf in de loop
der jaren (ca. 14 jaar) dankzij de lagere energierekening weer terug.

D

Zoals u tijdens de informatieavond is verteld, volgt er op korte termijn een
persoonlijk gesprek waarin we met u alles nog eens rustig op een rijtje zetten.
Misschien heeft u vragen over de pakketten, dan wel over de maatregelen en
aanpassingen die nodig zijn om een bepaald energielabel te verkrijgen?
Uiteraard rekenen wij u voor wat de verschillende pakketten u maandelijks
kosten en binnen welke termijn de verbetermaatregelen zichzelf weer terugverdienen.

Verder is wonen in een energiezuinig huis comfortabeler én gezonder. Want energiebesparende maatregelen, zoals het

Tot slot, dit initiatief om het verbeteren van uw woning aan de Mathildadonk te Roosendaal te stimuleren en mogelijk te

aanbrengen van isolatie, zorgen ervoor dat vocht en tocht tot het verleden behoren. In de zomer zorgt een goed geïsoleerde

maken, betreft een pilotproject. Daartoe hebben gemeente en een aantal bedrijven/instanties (zie achterzijde) de handen

woning tevens voor een aangename temperatuur en wordt het binnen niet te warm. Bovendien vermindert eventuele

ineen geslagen. Gezamenlijk zijn de belangrijkste maatregelen in kaart gebracht en vertaald in overzichtelijke pakketten.

geluidsoverlast. Kortom, wonen in een energiezuinige woning (energielabel A) maakt wonen een stuk prettiger!

De informatieavond ging daarover en in deze folder kunt u het allemaal rustig nalezen. Wij hopen dat de informatieavond

E
F
G

en deze folder voor u aanleiding zijn serieus met het verbeteren van uw woning aan de slag te gaan.
Het kan zijn dat er in het verleden maatregelen getroffen zijn om de duurzaamheid en energiezuinigheid van uw woning te
verbeteren. Prima! Want daarmee bespaart u reeds op energie en onderhoud en profiteert u van meer wooncomfort. Om er

Indien er naar aanleiding van deze folder vragen of onduidelijkheden zijn, kunt u daarmee terecht bij:

zeker van te zijn dat deze maatregelen voldoen aan de eisen van de huidige energielabels is het verstandig dit te laten toetsen,

Claudia de Jong van de Gemeente Roosendaal. Contactgegevens: zie achterzijde.

zodat u weet of er nog aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Overzicht kosten- en energiebesparing (excl. subsidies/kortingen)

- van energielabel F naar energielabel D : € 13.365,-

| energiebesparing p/jaar: €

v460,-

- van energielabel F naar energielabel C : € 18.830,-

| energiebesparing p/jaar: €

700,-

- van energielabel F naar energielabel B : € 21.268,-

| energiebesparing p/jaar: €

905,-

- van energielabel F naar energielabel A : € 27.580,-

| energiebesparing p/jaar: €

1.200,-
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Een persoonlijk
gesprek voor al uw
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wie | wat | waar
Uitgavevv

Samenwerkingsverband PILOTproject Woningverbetering
Mmthil6m6onk 75-89 Roosendaal

www.roosendaal.nl

Deelnemersvv •vGemeente Roosendaal
PILOTproject •vBVR-Groep (Suijkerbuijk Bouw & Services)
•vRabobank Roosendaal-Woensdrecht
•vBob van Dijk Makelaardij
•vLudo van der Eijken Makelaardij
•vDe Rooy Makelaardij en Assurantiën
•vVermunt Makelaardij
•vDHV | Amersfoort

Teksten &
vormgevingv

Witteveen Reclame

Drukwerkv

Drukkerij Letoprint

Fotografiev

(stockfoto)archief BVR-Groep / Witteveen Reclame

©teksten

Overname van teksten is in beginsel toegestaan mits

www.bvrgroep.nl

www.rw.rabobank.nl

www.bobvandijkmakelaardij.nl

www.ludovandereijken.nl

daarvoor vooraf toestemming is verkregen.

Disclaimer

Deze folder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
tot stand gekomen. Toch kunnen aan de inhoud ervan geen
rechten worden ontleend!

info | contact

www.derooymakelaardij.nl

www.vermunt-makelaardij.nl

Indien er naar aanleiding van deze folder vragen of onduidelijkheden zijn,
kunt u daarmee terecht bij:

Clmu6imv6evJong
adviseur woonbeleid | afd. ontwikkeling
Gemeente Roosendaal
tel (0165) 57 91 29
c.de.jong@roosendaal.nl

www.dhv.nl
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