Deelname onderzoek binneninstallatie
Beste bewoners van Ypenburg,
Bewonersplatform Ypenburg en Eneco willen de energievoorziening in Ypenburg verder verduurzamen.
Daarom doen we onderzoek naar de juiste afstelling van de binneninstallatie.
Wat onderzoeken we?
Uw binneninstallatie is het systeem dat warmte in uw woning regelt. Het bestaat uit leidingen,
thermostaatkranen en radiatoren. Als uw binneninstallatie goed is afgesteld, dan maakt deze effectief
gebruik van de warmte die uw woning binnenkomt. Hierdoor verbruikt u mogelijk minder energie en is uw
woning toch aangenaam verwarmd. We onderzoeken wat de juiste afstellingen zijn voor de woningen in
Ypenburg. Ook bekijken we hoe groot de effecten van die afstelling zijn op het energieverbruik, comfort in
de woning en het warmtenet.

Wie kan meedoen aan het onderzoek?
U kunt deelnemen aan het onderzoek als de volgende elementen aanwezig zijn in uw woning:
een warmte-afleverset van Eneco
radiatoren
Als u vloerverwarming heeft, kunt u helaas niet meedoen aan dit onderzoek. Uw vloerverwarmingssysteem
zorgt er dan al voor dat uw woning effectief gebruikmaakt van warmte.

Hoe kunt u deelnemen?
Wilt u meedoen aan het onderzoek? Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar één van de
onderstaande e-mailadressen. Voor vragen kunt u ook bellen of een e-mail sturen.

Bewoners Platform Ypenburg
Ardo de Graaf
ardo_g@zonnet.nl

Eneco
Maurits van Laarhoven
maurits.vanlaarhoven@eneco.com

Vraag & antwoord
Wat ga ik merken van de pilot?
Er zal een afspraak met u worden gemaakt voor het inspecteren van uw installatie in de meterkast. Mogelijk
wordt er een slimme meter bij u in de meterkast geplaatst. Gedurende drie maanden monitoren we het
functioneren van uw binneninstallatie. Naar aanleiding van deze bevindingen wordt uw binneninstallatie
opnieuw afgesteld. Vervolgens meten we gedurende (minimaal) drie maanden de effecten van de nieuwe
instellingen. De meetgegevens delen we met u.
Hoeveel woningen kunnen meedoen aan het onderzoek?
Voor een succesvolle pilot zoeken we 20 woningen. Bij meer aanmeldingen maken we een selectie.
Zijn er kosten verbonden aan het onderzoek?
Nee, u kunt gratis deelnemen. Eneco betaalt de kosten voor dit onderzoek.

We zien uw aanmelding graag tegemoet.

Hartelijke groet,
Ardo de Graaf & Maurits van Laarhoven

