Column, Leo Pelgröm, Energieadviseur en makelaar/taxateur
Over energiebesparing
Mijn naam is Leo Pelgröm en ik woon in de gemeente Olst-Wijhe. De meeste mensen
kennen mij als makelaar-taxateur. Sinds de invoering van het energielabel ben ik naast het
makelen en taxeren actief als energieadviseur. Onlangs ben ik volledig gecertificeerd als
energieadviseur voor woningen en utiliteit, ofwel alle gebouwen. De komende maanden wil ik
voor u -als onafhankelijk energieadviseur- een column verzorgen over de ins en outs van het
isoleren van uw pand, over de mogelijkheden van energiebesparing en de must van
ventileren waardoor het leefklimaat fors verbeterd kan worden. Door de alsmaar stijgende
prijzen van de fossiele brandstoffen is het verstandig om nu energiebesparende maatregelen
te treffen. Wist u dat de energierekening in de afgelopen 15 jaar maar liefst 3 maal zo snel is
gestegen als de prijzen van andere goederen en diensten? Vooral de gasrekening is enorm
gestegen doordat de gasprijs gekoppeld is aan de olieprijs. Hoewel de verwachting is dat de
gasprijs de komende jaren eerder licht zal dalen dan stijgen, zal de overheid de
energiebelasting op het gas wel blijven verhogen. Naast de stijging van de BTW naar 21
procent is de energiebelasting dit jaar gestegen tot ruim 18 cent per kubieke meter gas. De
BTW komt hier dan nog over heen. Elke bespaarde kubieke meter gas is in totaal circa 70
cent waard.
Ik houd me als energieadviseur voornamelijk bezig met het adviseren over
energiebesparingsmaatregelen en steeds vaker ook met het adviseren en begeleiden bij de
aanschaf van zonnepanelen. Er zijn zoveel verschillende zonnepanelen en leveranciers
waardoor u waarschijnlijk de behoefte zult hebben aan een onafhankelijk advies en een
kritische blik op meerdere offertes.
De komende maanden probeer ik u te helpen met het besparen op de energierekening door
zoveel mogelijk objectieve informatie. De ervaring leert dat dit zal moeten beginnen met het
zo goed mogelijk isoleren van uw woning of bedrijfspand. De meest voorkomende installaties
zullen de revue passeren. Ook zullen praktische zaken worden behandeld waardoor het
energieverbruik nog meer geminderd kan worden. Mocht u vragen of suggesties hebben
over energiebesparing, laat het me dan weten. Stuur een email naar: info@energieadvieson.nl en ik zal u een zo goed en eerlijk mogelijk antwoord geven. Wellicht zijn er vragen en
suggesties bij waarover ik in een later stadium in mijn column aandacht kan besteden.

