RREW 2021-2022
Net als vorig seizoen is er weer subsidie voor het uitvoeren van kleine
energiebesparende maatregelen: de RREW (Regeling Reductie
Energiegebruik Woningen). Anders dan vorig seizoen kunnen nu niet
alleen bewoners/woningeigenaren meedoen maar nu ook huurders
van een woning. Deze regeling RREW staat open vanaf 1 november
2021 tot/met 31 juli 2022.
In het kader van deze RREW-subsidie biedt CALorie twee maatregelen.
1. EHBE (Eerste Hulp Bij Energiebesparing) i
Het daadwerkelijk uitvoeren
van kleine maatregelen.
Bijvoorbeeld helpen
vervangen van oude lampen
door LED of aanbrengen van
radiatorfolie.

EHBE: uitvoeren kleine maatregelen

2. Warmtescan ii.
Het maken van warmtefoto’s
met behulp van een
infraroodcamera om
warmtelekken in kaart te
brengen. Hiervoor zijn koude
nachten nodig zodat er een
voldoende groot
temperatuurverschil is tussen
binnen en buiten.

Infraroodcamera t.b.v. warmtescan

Let op:
• Deze subsidie geldt voor slechts 1 maatregel; je moet dus
kiezen.

• Voor huurders bij Kennemer Wonen komt er een aparte regeling,
zij kunnen ook niet rechtstreek bij CALorie aanvragen.
• Combinatie met andere diensten of regelingen bij andere
aanbieders zoals bijv. ook Duurzaam BouwLoket, is niet
mogelijk.
• Er wordt subsidie gegeven aan de eerste 100 aanvragers,
dus op=op.
Interesse? U kunt via dit aanvraagformulier RREW2021-2022 een
gratis dienst aanvragen.
i

Ad 1. EHBE is het ontzorgen van bewoners bij het uitvoeren van kleine energiebesparende
maatregelen.
Veel bewoners komen er niet aan toe om hun bestaande energieslurpende mankementen zoals
kieren aan te passen of oude lampen te vervangen voor zuinige varianten. Omdat deze
investering zich binnen enkele jaren terugverdient, bijdraagt aan het verlagen van de piekbelasting
en veel CO2 bespaart, zijn dit echte ‘quick-wins’. Net zoals het plaatsen van brievenbusborstel en
radiatorfolie of slimme radiatorventilator die het rendement van de CV verhoogt. En er zijn meer
mogelijkheden (denk aan waterbesparende douchekop, ventilatie, e.d.) waarover de energiecoach
de bewoner kan informeren.
In het kader van deze dienst zal onze energiecoach met de bewoner bespreken welke
besparingen direct zijn uit te voeren waarna de coach zal helpen bij die uitvoering: bijv.
energiezuinige Led-lampen plaatsen, helpen met radiatorfolie of tochtstrip aanbrengen. Materiaal
zoals ledlampen, radiatorfolie, tochtstrip, brievenbusborstel, waterbesparende douchekop worden
door de energiecoach meegenomen en kan je bij hem afnemen.
ii

Ad 2. Het uitvoeren van een ‘Warmtescan’ met richtinggevende adviezen met betrekking
tot warmtelekkage en stookgedrag.
De Warmtescan bestaat uit een inventarisatie van de staat van de woning op basis van te maken
warmtebeelden (infrarood). Op basis van o.a. het energieverbruik, geconstateerde warmtelekken
van muren, dak, ramen en deuren, de eventuele isolatie en van de warmteafgifte van radiatoren
worden zinvolle aanpassingen besproken. Hiermee wordt niet alleen op energieverbruik bespaard
maar wordt ook het comfort verhoogd. Op basis van bevindingen bespreekt de energiecoach met
de bewoner te ondernemen acties.
Je ontvangt met de warmtebeelden factsheets over besparen, verwarmen en opwekken, incl. het
aanpakken van de geconstateerde warmtelekken.
Als extra service bij deze dienst kan de bewoner voor korte tijd via CALorie gratis meters lenen
om het actuele energieverbruik te volgen en/of om de luchtkwaliteit (CO2) in de woning te meten.

