Energieonderzoek
Wat kan ik verwachten?
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Wat houdt het
Energieonderzoek in?

Hoe verloopt de
woningopname?

Het CBS heeft u gevraagd mee te doen met het
Energieonderzoek. In deze folder vindt u kort de
informatie over dit onderzoek.

Bezoek
Een medewerker van Susteen maakt een afspraak met u voor de
woningopname. De opnemer komt langs wanneer het u uitkomt.
Het bezoek duurt ongeveer een uur. De opnemer komt op het

Het Energieonderzoek van het CBS bestaat uit
twee onderdelen:
25 minuten

afgesproken moment langs. Mocht hij niet op tijd zijn, dan neemt
hij contact met u op.

1. Een vragenlijst over energieverbruik
Duur circa 25 minuten

Kennismaking
De opnemer stelt zich voor, legitimeert zich en legt uit wat de
bedoeling is. Ook stelt hij vragen als: Wilt u dat ik mijn schoenen
uitdoe? Hebt u bezwaar als ik foto’s maak? Mag ik overal komen?
Zijn er dingen waar ik rekening mee moet houden? Natuurlijk
beantwoordt hij ook graag al uw vragen.

60 minuten

2. Een woningopname
In en om uw woning brengt een
deskundige van het bedrijf Susteen
alle zaken in kaart die met energie
te maken hebben. Bijvoorbeeld:
— verwarming
— isolatie
— ventilatie
— etc.
Duur circa 60 minuten

Aan het werk
Dan start de woningopname. De opnemer bekijkt en meet allerlei
dingen in en om de woning die te maken hebben met energie.
Bijvoorbeeld: de verwarming, de ketel, isolatie, ventilatie etc.

En voor u..
Tips voor uw woning! U krijgt een rapport met de belangrijkste
energiebesparende punten thuisgestuurd. Bovendien maakt u
kans op één van de vijf iPads!

Verhinderd? Kunt u onverwacht toch niet, dan kunt u bellen met het Contact Center,
telefoon (045) 570 64 00
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