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• Even voorstellen…

• Waarom doet Interpolis dit?

• Volgordelijkheid

• Informatie vanuit partners

• Isolatie

• Groene daken

• Zonnepanelen

• Wat doet de gemeente?

• Collectiviteitskortingen

• Vrijblijvende inschrijving

Agenda



Sjak van Nieuwkuijk 
Interpolis

Hans Voortman 
Pluimers Isolatie

Gina van Pelt 
Groendakcoach

Ron Wansink
Zon Advies 
Nederland

Jonne Besselink
Gemeente Tilburg

Even voorstellen…
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Waarom doet 
Interpolis dit?

• Het aantal klimaatgerelateerde schades neemt
toe

• Wij voelen de verantwoordelijkheid om bij te 
dragen aan de CO2 reductie

Breda 4 juli 2021 | Grote hoeveelheid waterschades na hoosbui 4



Interpolis helpt jou om jouw huis 
op een slimme en veilige manier 

te verduurzamen.
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Wat verstaan we
onder slim en veilig?

Persoonlijk advies op maat

Hoger rendement door juiste installatie

Minimaal ongemak

Voldoet aan de eisen van het verbond van 
verzekeraars

Slim

Veilig

Voorkomt schade

Betrouwbare leveranciers
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3
Indien nodig, gebruik fossiele 

brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk

Trias Energetica

Slimme volgorde 
energieoplossingen



Interpolis
IsoleerWijzer

isoleerwijzer.nl
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PLUIMERS ISOLATIE
F AM IL I EB ED R I J F

Sinds 1973 uitgegroeid tot isolatiespecialist

De familie Pluimers is ooit begonnen met hobbyzaak ‘De Pluim’. De 
hobbyzaak is in de loop der jaren uitgegroeid tot hét isolatiebedrijf van 
Nederland. We isoleren namelijk al meer dan 48 jaar op basis van eigen 
opgedane ervaring en kennis. Of het nu om vloeren, muren, daken of 
glas gaat: wij geven u betrouwbaar advies en de beste producten. 

Zorg dat uw woning goed is geïsoleerd. Zo voorkomt u dat de warmte 
onnodig naar buiten lekt. Isolatie is altijd de basis voor een duurzame 
woning. Na het isoleren van uw woning, is het belangrijk deze ook goed 
te ventileren. Zo behoudt u een optimaal binnenklimaat. 

48 jaar
E R V A R I N G



Isolatiemaatregelen
& Isolatiematerialen

WA A R V O OR  KU NT  U  B I J  O N S  T ER EC H T

Glasisolatie

Glasisolatie
HR IsoGlass

Dakisolatie
Daksysteem ‘Aurora’ (Brandklasse A)
HR IsoWool PM (Brandklasse A)

Vloerisolatie
HR IsoSpray HFO
HR IsoPearl BI

Spouwmuurisolatie
HR IsoWool (Brandklasse A)

Vloerisolatie

Dakisolatie

Spouwmuur-
isolatie

*U  on t va ng t  t i jd e l i j k  €12 5 , - k o r t i ng  pe r  i so la t i e m a a t r e g e l



Interpolis
Groene daken

interpolis.nl/groene-daken
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Interpolis
Zonnepanelen

zonnepanelen.slimthuis.app
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Zon Advies Nederland

Wie zijn wij

• 15 jaar ervaring in zonnepanelenland
• Ruim 11.000 klanten geïnstalleerd in Nederland
• 30 professionele adviseurs 
• Van advies tot aan een veilige installatie
• Partner Achmea sinds 2019



Waarom zonnepanelen

Voordelen
• Transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen
• Realisatie klimaatdoelstellingen
• CO2 besparing
• Zon is eeuwig beschikbaar
• Zonnepanelen zijn geruisloos en bijna geen onderhoud
• Goed voor de portemonnee en 
• Direct maandelijks besparen
• Voordelig per maand investeren ook mogelijk



Gewenste productie 3.500 kWh per jaar
Besparing € 0,23 per kWh

Basis pakket Top pakket
Investering €   4.000,- €   5.250,-
Besparing 1e jaar €      800,- €     800,-
Terugverdientijd 5 jaar 6,7 jaar

Voorbeeld besparingsoverzicht

Bedragen exclusief BTW
Rekenvoorbeeld standaard prijs
Terugverdientijd is indicatief



Hoe werken wij

• Collectief aanbod zonnepanelen 
• Advies op locatie klant
• Direct offerte aan tafel
• Professionele dak scan en offerte
• Administratieve behandeling dossier
• Werkvoorbereider 
• Montagedatum
• BTW teruggave service
• Service



Wat doet de gemeente?
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Transitievisie Warmte (1/2)

• Tilburg werkt aan een plan om te bepalen hoe 
we de aardgasvrij-opgave gaan aanpakken: de 
Transitievisie Warmte. 



Transitievisie Warmte (2/2)
• Eind 2021 moet de Transitievisie Warmte klaar zijn. 
• We voorzien in Tilburg geen plannen om op korte 

termijn de wijken Tivoli, Armhoef en Moerenburg 
aardgasvrij te maken. 

• Wel kan je als woningeigenaar al slimme stappen 
zetten om aardgasverbruik (en daarmee de 
afhankelijkheid van aardgas) te verminderen, CO2

uitstaat te verlagen en te besparen op je 
energierekening! 



Nog niet aardgasvrij, wél aan de slag
• Slimme stappen om te zetten in en om je eigen woning 

kunnen o.a. zijn: isoleren, kierdichting, ventileren, hybride 
warmtepompen, inductie koken en zonnepanelen. 

• Dit soort stappen zorgen vaak ook voor meer 
wooncomfort, een lagere energierekening en 
waardestijging van de woning.

• Om te bepalen wat voor joúw woning de slimm(st)e 
stappen zijn om te zetten, kun je om advies van een 
professionele Energieadviseur vragen.



Energieadvies
• Je kunt zelf een online energiescan doen (gratis)

• Een energieadviseur kan jou helpen de slimste keuze 
te maken (gratis of met hoge korting van de gemeente Tilburg)
– Optie 1: kort energieadvies: 

Gratis ter waarde van € 30,-
– Optie 2: online advies op maat: 

Eigen bijdrage: €90,- € 20,-
– Optie 3: adviseursbezoek aan huis: 

Eigen bijdrage: €210,- €65,-



Energieadvies
• Een energieadviseur kan jou helpen de slimste keuze 

te maken 
– Voor CO2 reductie 
– Voor energiebesparing
– Voor je portemonnee
– Voor een comfortabel huis
– Voor aardgasvrij
– En voor je gezondheid



Financiering

• Subsidies
– Investeringssubsidie duurzame energie en 

energiebesparing (ISDE) (minimaal twee maatregelen)

• Financiering
– De landelijke Energiebespaarlening
– De gemeentelijke Stimuleringslening ‘Aan de slag 

met je huis’ (hogere rente dan Energiebespaarlening, maar meer 
mogelijkheden)



Financiering



Aan de slag met je huis
• De gemeente helpt woningeigenaren met het nemen 

van deze slimme stappen. Dat doen we via Aan de 
slag met je huis. Daar kun je terecht voor informatie, 
advies, projecten en (financiële) regelingen. 

• Ga hiervoor naar aandeslagmetjehuis.nl



Aan de slag met je huis (en tuin)
• Klimaatadaptatie
Er zijn gemeentelijke subsidies om de 

gevolgen van klimaatverandering, 
zoals hittestress, droogte en 
wateroverlast tegen te gaan.

https://nk-tegelwippen.nl/diy-tuintips/ https://www.tilburg.nl/inwoners/subsidie
s/subsidie-klimaatbestendig-tilburg/



Aanbiedingen
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Isolatie Groene daken Zonnepanelen



Wij dragen bij aan 
het project 
boomspiegels

Interpolis.
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Vragen?
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Interpolis. Glashelder

Schrijf je vrijblijvend in

Stuur een e-mail naar
wonen@interpolis.nl

Vermeld hierbij in welke oplossingen je interesse hebt.


