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Zonder drempels je huis verduurzamen met het Woningabonnement Overijssel
Je woning verduurzamen zonder veel gedoe? Vanaf vandaag kunnen particuliere
woningeigenaren in Overijssel hiervoor bij WOAB terecht. Ze kunnen de verduurzaming
van hun woning, van financiering tot installatie, regelen via één loket: het
Woningabonnement. Energiefonds Overijssel ondersteunt dit initiatief.
Het Woningabonnement is eerder succesvol getest in Deventer.
Veel mensen willen graag energiezuiniger wonen en hun huis wat comfortabeler maken.
Initiatiefnemer WOAB heeft samen met gemeente Deventer, KonnecteD, Krediet Bank
Salland, notaris Brummelhuis, Van Wijnen Oost, Wolters Holding en Van Dorp Installaties
daarom het Woningabonnement ontwikkeld: een totaalpakket dat voorziet in een
energiescan, advies, installatie, financiering, uitvoering en garantie van de
besparingsmaatregelen.
Vaste maandelijkse kosten
Binnen de huidige vaste maandelijkse energielasten worden energiebesparende
oplossingen op maat aangeboden, waardoor de woonlasten gelijk blijven. De kosten voor
de maatregelen en financiering zijn hierin meegenomen.
Lening en aandelenparticipatie
Op 26 januari 2017 tekenden Henk de Jager van WOAB en Bas-Jan Blom van
Energiefonds Overijssel een overeenkomst voor een lening en de inbreng van
risicodragend vermogen. WOAB zal tezamen met meerdere partijen het
Woningabonnement in Overijssel realiseren
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WOAB
WOAB is een organisatie gericht op het energetisch renoveren van bestaande voorraad
van (particuliere) woningen. Met het Woningabonnement biedt WOAB een integrale
oplossing. De consument krijgt een advies op maat en WOAB levert de financiële
investering, laat uitvoeren en biedt de garantie dat de getroffen maatregelen blijven
werken. De consument wordt zo volledig ontzorgd en gestimuleerd zijn of haar woning
integraal energetisch te renoveren. De consument kan kiezen voor een abonnement met
diverse looptijden. In die periode betaalt de consument een vast bedrag per maand in
ruil voor de garantie dat onder voorwaarden de beloofde energiebesparing behaald zal
worden.
Contactpersoon: Henk de Jager, 06-15008779, henk.de.jager@woab.nl
Energiefonds Overijssel
Energiefonds Overijssel levert een financiële bijdrage aan ondernemingen,
woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit
hernieuwbare bronnen. Zo draagt het fonds bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap,
innovatie en aan de ambitie van Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023.
Contactpersoon: Britt Enthoven, 06-20613617, britt.enthoven@asnbank.nl

