
Responsformulier 
particulier 3600

Wilt u direct een telefonisch gesprek? Bel 0411-689725.

Het helpt ons als u alvast wat informatie aan ons 
toezendt. We kunnen u dan efficiënter helpen. 
Zie daarvoor de velden hieronder:

Naam [ voorletters]*

Achternaam*

Telefoon*

Mobiel nummer

Mailadres*

Adres*

Huisnummer*

Postcode*

Plaats*

Kilowattuur verbruik per jaar: kWh2

U zou het project het liefst realiseren in 

 2019 

 2020 

 2021  

Wilt u behalve zonnepanelen (stroomproductie) een uit-
gebreider advies ten aanzien van de energiehuishouding 
van uw woning? We vragen u vriendelijk de onderstaande 
zaken dan in te vullen.

NAW gegevens

Bouwjaar van uw woning: (jaartal)

Laatste grootschalige rennovatie: (jaartal)

Aardgasverbruik per jaar: m3

Propaangas verbruik per jaar: liter 

Leeftijd cv-ketel /gaswandketel:   

 minder dan 5

 5-10 jaar

 10-15 jaar

 meer dan 15 jaar

Uw huidige warmteafgiftesysteem kent : 

 vloerverwarming

  hoofdverwarming

  bijverwarming

 radiatoren

 luchtverwarming

 anders, nl.:
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2Zie hiervoor een recente energieafrekening van uw energieleverancier. 
Let erop dat de periode waarover de afrekening gaat ook daadwerkelijk 
(grofweg) één jaar beslaat.



Responsformulier 
particulier 3600

Hebt u concrete plannen die een verandering met zich 
meebrengen in uw totale energiehuishouding? Gaat u 
elektrische apparatuur afstoten? Of juist uitbreiden? 
Deze veranderingen hebben invloed op uw eindejaarsre-
keningen van de toekomst. Een lijst met voorbeelden die 
misschien bij u spelen vindt u hieronder. Wij nemen deze 
punten mee in het persoonlijk gesprek.

Heeft u vragen en of opmerkingen vul deze dan hieronder 
in wij nemen deze mee in het persoonlijk gesprek.
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Wijze van koken 
 
gas

elektra

Wijze van rijden/vervoer 

fossiel

elektrisch

Diversen

pomp /zwembadinstallatie

verwarming zwemwater

Sauna / wellness

jacuzzi

(koi)vijver

koeling in huis / airco

electrische vloerwerwarming

anders, nl:

volwassenen

kinderen

Hoelang zou u het liefst blijven wonen waar u nu zit?   
 
 minder dan 5 jaar
       
 5-10 jaar
       
 10-15 jaar
       
 15-20 jaar
       
 20+ jaar

Met hoeveel mensen woont u op de locatie? volw. | kind.

Wanneer kan ik u bellen:
 
 ochtend
 
 middag 
 
 avond

  tijd

tijd

tijd


	Tekstveld 10: 
	Tekstveld 27: 
	Tekstveld 23: 
	Tekstveld 11: 
	Tekstveld 24: 
	Tekstveld 12: 
	Tekstveld 25: 
	Tekstveld 13: 
	Tekstveld 26: 
	Tekstveld 14: 
	Tekstveld 17: 
	Tekstveld 19: 
	Tekstveld 20: 
	Tekstveld 21: 
	Tekstveld 28: 
	Selectievakje 17: Off
	Selectievakje 36: Off
	Selectievakje 37: Off
	Selectievakje 38: Off
	Selectievakje 28: Off
	Selectievakje 29: Off
	Selectievakje 30: Off
	Selectievakje 24: Off
	Selectievakje 31: Off
	Selectievakje 71: Off
	Selectievakje 33: Off
	Selectievakje 34: Off
	Selectievakje 35: Off
	Tekstveld 31: 
	Tekstveld 44: 
	Tekstveld 45: 
	Tekstveld 33: 
	Selectievakje 63: Off
	Selectievakje 64: Off
	Selectievakje 65: Off
	Selectievakje 66: Off
	Selectievakje 67: Off
	Selectievakje 68: Off
	Selectievakje 69: Off
	Selectievakje 70: Off
	Tekstveld 46: 
	Tekstveld 47: 
	Tekstveld 48: 


