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Wonen in een energie-
zuinige woning met EPV: 
zó doet u dat
Wat fijn dat u een woning wilt huren bij Woonplus 

Schiedam. Een energiezuinige woning biedt u alle 

comfort. Toch kan het even wennen zijn. Koken, 

ventileren en verwarmen gaat namelijk anders. 

Verder houden slimme meters uw energieverbruik 

bij. In deze brochure vindt u de antwoorden op 

de belangrijkste vragen. Zo maakt u een goede 

start in uw huis.

Een energiezuinige 
woning is een super-
goed geïsoleerde 
woning



Wat is een energie-
zuinige woning?
Dat is een supergoed geïsoleerde woning. Door de 

goede isolatie van muren, vloeren, dak en ramen heeft u 

weinig energie nodig om de woning te verwarmen of te 

koelen. De woning heeft géén gasaansluiting. In plaats 

van een CV-ketel verwarmt een warmtepomp de woning. 

Door slimme ventilatie gaat er geen warmte verloren. 

En op het dak liggen zonnepanelen, die bij daglicht 

elektriciteit opwekken. De apparaten in uw woning 

gebruiken die opgewekte elektriciteit. Sommige 

energiezuinige woningen zijn Nul op de Meter (NOM), 

andere NOM-ready.

Goede vraag! Wij hebben ze allebei. Het verschil is 

dat de NOM-woning genoeg zonnepanelen op het dak 

heeft om de elektriciteit op te wekken die u nodig heeft. 

Daarom betaalt u bij een NOM-woning een zogenaamde 

EnergiePrestatieVergoeding (EPV) aan ons. Bij NOM-ready 

is dat niet zo. Deze brochure gaat over NOM-woningen.

Wat is het verschil tussen 
een Nul op de Meter 
(NOM)-  en NOM-
ready-woning?

Op het dak liggen 
zonnepanelen, die 

elektriciteit opwekken.

Het huis heeft géén 
gasaansluiting. In plaats van 
een CV-ketel verwarmt een 

warmtepomp de woning.

Door slimme ventilatie 
gaat er geen warmte 

verloren. 



De NOM-woning is berekend op een gemiddeld 

huishouden. Een gezin van twee ouders en één kind zou 

genoeg hebben aan de energie die de zonnepanelen 

opwekken. In dat geval kan aan het eind van het jaar uw 

meter ‘op nul’ staan. Toch is dat nooit zeker. Misschien 

gebruikt u wel meer elektriciteit dan gemiddeld. Ook kan 

uw verbruik hoger zijn in een koude winter. Heeft u een 

groter gezin, dan verbruikt u waarschijnlijk meer energie. 

Daarom zeggen wij liever energiezuinige woningen met 

EPV dan Nul op de Meter-woningen.

Waarom heet zo’n woning 
Nul op de Meter (NOM)?

Wat zijn de voordelen
van een energiezuinige 
woning?
De woning biedt comfort. Door de goede isolatie heeft 

u nauwelijks last van tocht, vocht en geluid van buiten. 

In de winter blijft de woning langer warm, in de zomer 

langer koel. Dat maakt de woning heerlijk om in 

te wonen. U gebruikt geen gas, alleen 

duurzame energie. Zo draagt u ook 

nog bij aan een betere wereld. 

Wij zeggen liever  
energiezuinige 
woningen met EPV 
dan Nul op de 
Meter-woningen.



Anders dan u gewend bent. Vooral langzamer! Het is 

namelijk een lage-temperatuurverwarming. Dat betekent 

dat het langer duurt voor uw woning warm is. Door de 

goede isolatie koelt de woning ook langzamer af. Het 

beste kunt u de woning op een constante temperatuur 

houden, ook in de winter. Bijna overal in huis heeft u 

vloerverwarming. Dat houdt elke kamer goed op tempe-

ratuur, maar geeft geen directe stralingswarmte. 

Constante 
temperatuur

21°C

Hoe verwarm ik mijn  
energiezuinige woning? 

Nee, dat kan niet. In een energiezuinige woning kookt 

u op een elektrisch fornuis. Dat moet u zelf kopen.

U kunt kiezen voor traditioneel elektrisch, keramisch

of inductie. Dat laatste kookt net zo snel als gas, maar

het fornuis is duurder. Vaak heeft u voor elektrisch koken

ook nieuwe pannen nodig.

Gasloos koken is wel een stuk veiliger en schoner: u haalt

er een doekje over en de kookplaat is weer als nieuw.

Kan ik koken op gas?

Elektrisch koken
in plaats van op gas

Bijna overal in 
huis heeft u 
vloerverwarming



Mag ik klussen aan 
de woning? 

Dat ligt eraan. U kunt wel verven of behangen. U mag 

geen gaten boren door de vloer, de buitenmuren of het 

dak heen. Dus een kattenluik, schotelantenne of airco-

installatie zijn niet mogelijk. Ook mag u niet zelf klussen 

aan de verwarmingsinstallatie, de zonnepanelen of aan 

het ventilatiesysteem. Anders vervalt de garantie van de 

bouwer en kunnen de energiekosten sterk stijgen. Wilt 

u iets aanpassen, overleg dan altijd met ons. Dan zoeken 

we naar een oplossing.

Wilt u iets aanpassen, 
overleg dan altijd met 
Woonplus

U mag niet zelf klussen aan de verwarmingsinstallatie, 
de zonnepanelen of aan het ventilatiesysteem. 

U mag niet boren door het dak, 
de buitenmuur en de vloer.Verven en behangen

Balansventilatie 
zorgt voor 

schone lucht

Met een open raam 
gaat er warmte 

verloren

Ja, dat kan. Toch hoeft dat niet, want een energiezuinige 

woning heeft een slim ventilatiesysteem: balansventilatie 

met warmteterugwinning. Dat zorgt ervoor dat de lucht 

altijd schoon is, zonder dat er warmte verloren gaat. Als 

u een raam in de winter openzet, verliest u natuurlijk wel 

warmte. Omdat opwarmen van het huis meer tijd kost, 

kunt u beter niet te vaak en te lang een raam open 

zetten.

Kunnen de ramen gewoon 
open?



Mag ik klussen aan 
de woning? 

Wat is een Energie-
PrestatieVergoeding 
(EPV)? 
De EnergiePrestatieVergoeding (EPV) is een vergoeding 

die u aan ons betaalt voor een zeer energiezuinige 

woning die voldoende elektriciteit opwekt voor een 

gemiddeld huishouden. De EPV is dus wat precies het 

zegt: een vergoeding voor die energieprestatie. In ruil 

voor de EPV krijgt u een energiebundel. 

EnergiePrestatie-
Vergoeding (EPV)

EnergiebundelEnergiezuinige woning die 
voldoende elektriciteit opwekt

Dat is net zoiets als een belbundel. Een energiebundel is 

de elektriciteit die de zonnepanelen jaarlijks opwekken. 

Elke huurder krijgt een bundel uitgedrukt in kilowattuur 

(kWh). Een energiebundel gaat uit van wat een gemiddeld 

huishouden nodig heeft. 

Wat u werkelijk gebruikt, kan anders zijn. Gebruikt u 

meer elektriciteit dan uw bundel, dan betaalt u een extra 

bedrag aan de energieleverancier. Gebruikt u minder 

dan uw bundel, dan krijgt u geld terug van de energie-

leverancier.

Wat is een 
energiebundel?

In ruil voor de 
EPV krijgt u een 
energiebundel.

Energiebundel
in kWh



Heb ik nog een energie-
leverancier nodig?
Ja. Elke energiezuinige woning heeft gewoon een 

aansluiting op het elektriciteitsnet. U mag uw leverancier 

zelf kiezen.

Een aansluiting is nodig omdat u niet elk moment 

evenveel energie verbruikt als de zonnepanelen opwekken. 

In de zomer wekken de panelen méér energie op dan 

u verbruikt. Dit overschot levert u aan uw energie-

leverancier. In de winter verbruikt u meer energie dan 

de panelen opwekken. Dan verbruikt u juist energie van 

uw energieleverancier.

Wat betaal ik aan wie?
Naast de huur betaalt u aan ons een EnergiePrestatie- 

Vergoeding (EPV). Daar krijgt u een energiebundel voor. 

Daarnaast betaalt u elke maand een voorschot aan uw 

energieleverancier. Jaarlijks krijgt u daar een afrekening 

van. Als u meer of minder dan uw energiebundel 

gebruikt, verrekent uw energieleverancier dat met u. 

Naast het verbruik betaalt u uw energieleverancier een 

vast bedrag, het zogenaamde vastrecht. 

+/-

VOORSCHOT
(VERBRUIK EN VASTRECHT)

Factuur

HUUR
EPV

Factuur



Slimme meters houden bij hoeveel elektriciteit de 

zonnepanelen opwekken. En hoeveel de warmtepomp, 

warmwaterboiler en het ventilatiesysteem verbruiken. 

Hierdoor is ook inzichtelijk wat het huishoudelijk 

verbruik is. 

Digitaal kunt u elk moment uw verbruiksgegevens inzien. 

Zo kunt u alles precies volgen. Bovendien krijgt u elk 

jaar een overzicht van de opgewekte energie en de 

elektriciteit die u verbruikt. 

In de huurovereenkomst geeft u ons toestemming 

die gegevens in te zien. Op afstand bekijken wij of 

de installaties goed werken en wat uw huishoudelijke 

verbruik is. Onze energiecoaches kunnen u, als u dat 

wilt, adviseren over uw energieverbruik.

Ik begrijp dat slimme 
meters het energie-
verbruik meten. 
Hoe werkt dat? 

Digitaal kunt u elk moment 
uw verbruiksgegevens inzien.

Slimme meters 
houden bij hoeveel 
elektriciteit de 
zonnepanelen 
opwekken.



Als u een beetje oplet, kunt u eenvoudig energie 

besparen. Bijvoorbeeld door de thermostaat in 

de woonkamer lager te zetten en kort te douchen. 

LED-lampen, een LED-televisie en zuinige keuken-

apparatuur helpen ook. Een koelkast met een 

label A+++ bijvoorbeeld. Als u een oude koelkast 

of vriezer vervangt, verdient u dat snel terug. 

Ook hierover kunnen onze energiecoaches u 

adviseren.

Dat weten we nog niet precies. Energiezuinige wonin-

gen met een EnergiePrestatieVergoeding (EPV) zijn 

vrij nieuw. De bedragen van de EPV heeft de overheid 

vastgesteld. Wij volgen die regels. Wat uw kosten voor 

energie zijn, hangt natuurlijk ook af van uw verbruik en 

woongedrag. 

Wat wordt mijn 
energierekening?  
Is die vergelijkbaar 
met wat ik eerst 
betaalde?

Wat kan ik zelf doen om 
energie te besparen?

Als u een beetje 
oplet, kunt u 
eenvoudig energie 
besparen.

LED-verlichting

Thermostaat lager zetten

Kort douchen

Koelkast met label A+++



Woonplus wenst de 
nieuwe huurders 
veel plezier in deze 
energiezuinige woning!
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