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AARDGASVRIJ

GARYP

Onderdeel van Enerzjy Koöperaasje Garyp

Bijna alle bewoners van Garyp die al ruim
een jaar gasvrij wonen, hebben hun woning
zo zuinig gemaakt dat ze bijna niks meer
betalen voor energie.
Dat blijkt uit ons onderzoek naar de energieprestaties van de eerste 15 gasvrije huizen in
ons dorp.
Deze woningen - voornamelijk b en c labels
- werden zeer energiezuinig gemaakt en
voorzien van zonnepanelen. In plaats van gas
wordt nu stroom door eigen zonnepanelen
opgewekt en dit wordt gebruikt voor de
verwarming van de huizen en voor het koken.
De huizen zijn voornamelijk uitgerust met
warmtepompen. Soms is er ook een warmteterugwin-installatie ingebouwd. De apparatuur
en isolatie van de huizen vergden gemiddeld
een investering van 27.000 euro per woning.
Gemiddeld ontvingen de bewoners tussen de
12.000 en 13.000 euro aan subsidies van de
gemeente en het Rijk.

Aanpassen energielabel

Wij als projectorganisatie zijn zeer tevreden
met de resultaten. Veel mensen gaan gasvrij
wonen, omdat ze dit een goede ontwikkeling
vinden. Vaak gaat het niet eens direct om
het terugverdienen van de investeringen.
Maar het is natuurlijk mooi meegenomen nu
blijkt dat dat wel mogelijk is met de bijdrage
die de inwoners van Garyp kunnen ontvangen
via het Enerzjyhûs.
Op dit moment zijn er 35 huizen die geen
gas meer afnemen en op korte termijn gaat
dat bij nog eens 29 woningen gebeuren
welke op dit moment worden verduurzaamd.
De bewoners van nog eens 230 woningen
hebben inmiddels een energiescan en/of
woningverbeterplan laten uitvoeren om in de
komende jaren een start te maken naar een
aardgasvrije woning.
Ook u kunt zich aanmelden voor een
energiescan. (deze scan is geheel kosteloos)
Via e-mail: aardgasvrij@ekgaryp.nl
Via tel.nr.: 06 - 2220 1490

.

(i.v.m. prijsverhoging van € 7,50 naar gemiddeld € 190,00 per label)

Heeft u inmiddels uw
woning laten isoleren,
zonnepanelen laten
installeren, warmtepomp
laten installeren o.i.d., dan
is de kans groot dat het
voorlopig energielabel te
laag is ingeschat. Een te laag
energielabel kan in uw nadeel
zijn wanneer u uw woning
wilt verkopen. Bovendien is
de rente die u bij sommige
hypotheekverstrekkers
betaalt afhankelijk van het
energielabel: hoe hoger het
energielabel, hoe lager de
rente. We leggen hier uit hoe
u eenvoudig uw energielabel
kunt aanpassen.

U kunt online uw voorlopige energielabel omzetten in een
definitief energielabel. Wat moet u hiervoor doen?
1. Log met uw DigiD in op www.energielabelvoorwoningen.nl.

2. Controleer uw woninggegevens en pas ze eventueel aan.
3. Voeg digitaal bewijs toe, als u energiebesparende
maatregelen heeft getroffen (bouwtechnisch rapport,
factuur, foto’s).

4. Selecteer een erkend deskundige (op basis van
tarief, klantbeoordelingen of reactietijd).
Verstuur uw gegevens.
De erkend deskundige (energieadviseur, makelaar
of bouwtechnisch specialist) controleert uw
gegevens vervolgens op afstand. Hij kan met
u overleggen over de gegevens die u heeft
verstrekt. De erkend deskundige komt dus
niet bij u thuis langs.
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Iedere inwoner KAN meedoen!

AARDGASVRIJ

LEREN:

GARYP

Onderdeel van Enerzjy Koöperaasje Garyp

(Het is dus GEEN moeten)
Het monitoren van
effecten, geleerde lessen
delen

Totaal

1900

Totaal

762

inwoners

woningen

289

113

65

35

30

Aantal scans
aangevraagd*

Aantal woningverbeterplannen aangevraagd*

Aantal subsidieaanvragen*

Aantal huizen aardasvrij
tot nu toe

Aantal woningen in
uitvoering

DE SUBSIDIEPOT: Hoeveel zit er nog in?

4.584.449,-

*Door corona gaan de processen minder snel

BESPARING BIJ HUIZEN DIE NU AARDAGSVRIJ ZIJN
15 bewoners over de eerste ervaringen:

14

1

14 benaderen
de 0 op de
meter

Door de enorme toename
van het stroomgebruik

Deelnemende bedrijven aan het project “Aardgasvrij Garyp”:

