Advies op
maat door een
energiecoach
VERENIGINGEN VAN EIGENAREN

Voor Verenigingen
van Eigenaren tot
tien woningen zijn
er speciale VvEenergiecoaches
bij CNME.

> Zonnepanelen

Zij weten welke maatregelen
je zelf mag uitvoeren en
over welke maatregelen
de vereniging beslist.

> Praktische tips worden gedeeld

Ben je eigenaar van een appartement
en wil je weten wat je zelf en wat je
samen met de andere eigenaren kunt
doen om energie te besparen of
energie op te wekken?
Bij Centrum voor Natuur en Milieu
Educatie (CNME) zijn er speciale
VvE-energiecoaches. Zij weten welke
maatregelen je zelf mag uitvoeren en
over welke maatregelen de vereniging
beslist. Zij weten ook hoe dit juridisch
te regelen en wat de financiële
consequenties zijn.

Energiescan
De VvE-energiecoach komt naar jou toe.
De coach is deskundig en niet-commercieel.
Samen maken jullie een energiescan; Hoe
zit jullie appartementencomplex in elkaar?
Wat zijn jouw wensen? Hoe kijken de
andere eigenaren naar verduurzaming?
Wat is het water- en energieverbruik?
Wat zijn de leef- en gezinssituaties en
wat is de investeringsruimte?
Je krijgt een adviesrapport op maat waarin
al deze gegevens zijn verwerkt. Hierin staan
de mogelijkheden die jij als individuele

eigenaar kan oppakken en de mogelijkheden
voor jullie gezamenlijk als vereniging. Ook
slimme tips en informatie over beschikbare
financieringsmogelijkheden (zoals subsidies),
vind je erin terug. Hiermee heb je een goede
basis om met jouw mede-eigenaren een
besluit te vormen over hoe te verduurzamen.

Deskundigheid
De energiecoaches zijn vrijwilligers van
CNME en hebben allen een (bouw)technische
achtergrond. Ze zijn daarnaast opgeleid door
de Natuur en Milieu Federatie Limburg als
energiecoach. Zowel op technisch, juridisch

als financieel gebied kunnen zij VvE’s
adviseren op het gebied van verduurzamen.
Ook aan VvE’s van monumentale panden.

Onafhankelijk
De coaches van CNME zijn onafhankelijk.
Zij verkopen geen producten en prijzen
geen diensten aan. Als vrijwilliger willen
zij een steentje bijdragen aan een
duurzamere wereld. Zij geven enkel
adviezen waar ze jou als individuele
eigenaar en jullie als vereniging
mee verder helpen.

Als energiecoach kun je op persoonlijk niveau kennis
overdragen. Kleine stappen die energie besparen
en die bijna niets kosten. - Bert, energiecoach

Kosten
De coach stelt een adviesrapport op van

Advies voor particuliere
woningeigenaren

de gemeenschappelijke delen van de VvE,

De energiecoaches geven ook advies aan

voor jullie gezamenlijk als vereniging. Ook

particuliere woningeigenaren die geen

kunnen één of meerdere leden van de

lid zijn van een VvE. Tip de energiecoach

vereniging een individueel rapport krijgen

ook aan andere VvE’s of particuliere

van de eigen woning. Alle combinaties

woningeigenaren. Hoe meer mensen

zijn mogelijk. De kosten per energiescan

verduurzamen, des te beter natuurlijk.

bedragen steeds € 25,-.

Voor meer informatie, de voorwaarden en het maken van een afspraak met de
energiecoach ga naar www.cnme.nl/energiecoaches of neem contact op via
energiecoach@cnme.nl.

CNME.NL/ENERGIECOACHES

