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Vragen die gesteld worden onder de link ‘Doe de check’, op de site Verbeterjehuis.nl. 

Na het invullen van de eerste 2 vragen, doet de site een suggestie wat het meest waarschijnlijke 

antwoord is van deze vraag, uitgaande van het bouwjaar en het type woning. Als dit niet het juiste 

antwoord is, of je twijfelt welk antwoord je moet geven, dan kan je bij elke vraag klikken op de knop 

‘Hulp bij het invullen’.  

Heb je de vragen gelezen en weet je wat voor jouw huis de juiste antwoorden zijn? Ga dan naar de 

site Verbeterjehuis (www.verbeterjehuis.nl) en klik op de groene knop ‘Doe de check’.  

➢ Ik woon in een: 

- Vrijstaande woning 

- Twee onder een kap 

- Hoekwoning 

- Tussenwoning 

- Benedenwoning 

- Bovenwoning 

 

➢ Mijn huis is gebouwd in: 

- Tot en met 1945 

- Tussen 1946 en 1964 

- Tussen 1965 en 1974 

- Tussen 1975 en 1982 

- Tussen 1983 en 1987 

- Tussen 1988 en 1991 

- Tussen 1992 en 1999 

- Tussen 2000 en 2005 

- Tussen 2006 en 2013 

- Na 2014  

 

➢ Mijn totale woonoppervlakte is: 

- Deze vraag moet beantwoord worden in vierkante meters 

 

➢ Ik woon hier in totaal met … personen 

- Je kan hier kiezen uit ‘1’ tot en met ‘meer dan 14 personen’.  

➢ Mijn gemeente is:  

- Vul hier de naam van de gemeente (Castricum) in.  

➢ De gevelisolotie van mijn woning is:  

- Geen (0 cm) 

- Matig (na–isolatie spouw 5-7 cm) 

- Redelijk (8-10 cm) 

- Goed (13-16 cm) 

➢ De vloerisolotie van mijn woning is:  

- Geen (0 cm) 

- Matig (3-5 cm) 

- Redelijk (8-10 cm) 
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- Goed (13-15 cm) 

➢ De dakisolatie van mijn woning is:  

- Geen (0 cm) 

- Matig (3-5 cm) 

- Redelijk (8-10 cm) 

- Goed (13-17 cm) 

➢ In de ramen van mijn woonruimte heb ik:  

- Enkelglas  

- Dubbelglas 

- HR++ glas 

- Drievoudig glas 

➢ In de ramen van mijn slaapkamers heb ik:  

- Enkelglas  

- Dubbelglas 

- HR++ glas 

- Drievoudig glas 

➢ Voor verwarming en water heb ik:  

- Gaskachel(s) + geiser 

- VR-ketel + geiser 

- CR-combiketel 

- VR-combiketel 

- HR-combiketel 

- VR-combiketel + zonneboiler 

- HR-combiketel + zonneboiler 

- Volledige warmtepomp bodem combi 

- Volledige warmtepomp lucht combi’ 

- HRe-ketel (micro WKK) 

- Stadsverwarming 

- Biomassaketel 

- Hybride warmtepomp 

- Collectieve warmtepomp bodem  

➢ Mijn douche heeft:  

- Wel terugwinning van warmte 

- Geen terugwinning van warmte  

➢ De ventilatie in mijn woning is:  

- Natuurlijke ventilatie (met roosters en raampjes) 

- Mechanische afvoer 

- Balansventilatie gehele woning 

- Ventilatie-unit per kamer met WTW 
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➢ Ik heb zonnepanelen:  

- Ja  

- Nee  

➢ (alleen bij antwoord ja op de vorige vraag:) Kies de optie die je wilt invoeren  

- Wattpiek zonnepanelen  → .. Wp (vul hier de totale gemiddelde jaaropbrengst in van je 

zonnepanelen) 

- Aantal zonnepanelen → het aantal zonnepanelen is: (het verdient de voorkeur om de vraag 

hierboven in te vullen: over de totale gemiddelde jaaropbrengst van je zonnepanelen. Weet 

je dat niet, vul dan hier in hoeveel zonnepanelen je hebt. Milieucentraal schat dan je 

jaaropbrengst in op basis van de gemiddelde jaaropbrengst van een gemiddeld formaat 

zonnepaneel) 

➢ Mijn jaarlijkse gasverbruik is:  

- Vul hier je huidige gasverbruik in (of maak gebruik van de schatting gemaakt door 

Milieucentraal) 

 

De resultaten 

Na het beantwoorden van deze vragen, krijg je (onderaan de webpagina) een overzicht hoe je je huis 

beter kan isoleren en welke installaties je kan verbeteren of aanschaffen voor dat doel. Als je je e-

mailadres invult, krijg je de resultaten van de check, inclusief de totale kosten en baten van alle 

voorgestelde isolatiemaatregelen, toegestuurd. Je mailadres wordt niet bewaard door 

Milieucentraal.  

Je kan ook een account aanmaken. Dan worden je gegevens opgeslagen en kan je een overzicht 

downloaden met alle antwoorden die je gegeven hebt en de door Milieucentraal voorgestelde 

isolatiemaatregelen en de verbetering/aanschaf van installaties. Dit overzicht kan je bijv. gebruiken 

als je een offerte aanvraagt voor het uitvoeren van de verbeteringen of het laten installeren van 

nieuwe apparatuur. Milieucentraal bewaart de gegevens van je huis, je gekozen verbeteropties, je e-

mailadres en wachtwoord. Het wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen zodat dit niet makkelijk 

gestolen kan worden. Deze gegevens worden niet verkocht aan of gedeeld met anderen en worden 

maximaal 5 jaar bewaard (of totdat je zelf je account verwijdert).  

 


