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Us Warmte van Tryntsje 
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• extra impuls isoleren woningen  
en bedrijven Trynwâlden  
 

• samen met Trynwâldster bedrijven  

Waarom Us Warmte van Tryntsje?  
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 Warmte van Tryntsje - onze rol: 
 

 

intermediair tussen inwoners of bedrijven, 
Energie(k)loket en uitvoering.  

 

Us Warmte van Tryntsje: 
 

• Maakt vraag zichtbaar 
• Brengt partijen bij elkaar 
• Informeert 
• Monitort  
• Evalueert 
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Us Warmte van Tryntsje - besparingen 

  
15% 7    jaar 
 
  
 
 
  
10%            10,5 jaar 
  
29%   2,5 jaar 
 
8% 12,5 jaar 
 
11%   8,5 jaar 
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Us Warmte van Tryntsje + het Energie(k)loket 

Us Warmte van Tryntsje werkt samen met  

het Energie(k)loket. Wij: 
 

• stemmen acties af 

• houden elkaar op de hoogte van acties 

• maken gebruik van hun EPA adviseur voor 
QuickScans 
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Us Warmte van Tryntsje – QuickScan 

Met een QuickScan zie je: 
 
• Toestand woning 
• Mogelijke maatregelen 
• Volgorde maatregelen 
• Wat de besparing kan zijn 
 

Kosten: slechts 75 euro 
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Us Warmte van Tryntsje – bouwkundig adviseur 

Soms is uitgebreider onderzoek nodig. 
 
 

QuickScan 
• gebaseerd op visuele waarnemingen 

 
 

Energiebesparingsrapport 
•  uitgebreide bouwkundige analyse  
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Energie Scan binnen, wat nu? 
 

• Alles  in een keer 
• Uitspreiden over aantal jaren 
• Hoe financieren  
• Wat kunnen we zelf 
• Wat moeten we uitbesteden 

 
Hoe nu verder? 

 

Us Warmte van Tryntsje- na scan 
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• Zelf 

• Energiebespaarlening  
zie https://ikinvesteerslim.nl/Energiebespaarlening 
deze leningen zijn zowel als consumptief krediet en 
hypothecair aftrekbaar van het inkomen 

• Energiebespaarpremie Fryslân   

     zie http://www.snn.eu/friese-energiepremie/  
     looptijd tot eind 2015 

• Verlaagd btw tarief op arbeidsloon tot eind juni 2015 

 

 

Us Warmte van Tryntsje – financiering 

https://ikinvesteerslim.nl/Energiebespaarlening
https://ikinvesteerslim.nl/Energiebespaarlening
http://www.snn.eu/friese-energiepremie/
http://www.snn.eu/friese-energiepremie/
http://www.snn.eu/friese-energiepremie/
http://www.snn.eu/friese-energiepremie/
http://www.snn.eu/friese-energiepremie/


 

 

 

    
   

 

 
            

 

 

 

  
       
                                                                           

 

  Us Warmte  
van Tryntsje  

proces 

 
    

 

 

 

 

 
                                        

 

QuickScan 
Energie(k)loket 

Aannemer regie Zelf regie Zelf regie/uitvoering 

 

Plan van aanpak 
offerte 

 

Bouwadviseur optie 
Plan van aanpak 

Zelf offertes aanvragen 

 

Bouwadviseur optie 
Plan van aanpak 

Financiering 
subsidie 

lenen 
eigen middelen 

Financiering 
subsidie 

lenen 
eigen middelen 

Financiering 
subsidie 

lenen 
eigen middelen 

Uitvoering 
aannemer regie 

Uitvoering  
zelf regie 

Uitvoering 
zelf 

Onafhankelijke keuring 
optie 

Onafhankelijke keuring 
optie 

Keuring  
optie 

Oplevering door aannemer 
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Us Warmte van Tryntsje werkt samen met: 
 

• Aannemersbedrijf Jan Hooghiemster 

• Aannemersbedrijf Kingma 

• Aannemersbedrijf van der Meer 
 

Zij voldoen aan gestelde kwaliteitseisen  

Us Warmte van Tryntsje -aannemers 
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Vragen? 

Us Warmte van Tryntsje 
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Us Warmte van Tryntsje 


