
Mijn VvE - Duurzaamheid

Voltooide enquêtes

79

Resultaat

Wilt u graag uw energieverbruik verlagen?

92%

Zou u graag uw appartementencomplex willen
verduurzamen zodat u bespaart op energie?

84%

Zou u bereid zijn om te verduurzamen als dit kan binnen
uw huidige maandlasten?

93%



Zou deze verduurzaming mogen leiden tot een stijging van
de maandlasten?

52%

9 Ja

30 Ja, maar niet meer dan €15,-

5 Ja, maar niet meer dan €25,-

4 Ja, maar niet meer dan €50,-

7 Weet ik niet

25 Nee

Welke duurzaamheidsmaatregelen heeft u zelf al
uitgevoerd? Meerdere opties mogelijk

85%

64 Dubbel glas

1 Triple glas

10 Vloerisolatie

3 Zonnepanelen

4 Leidingisolatie

34 Ledverlichting

4 Waterzijdig inregelen CV

10 Anders (beschrijf dit in de laatste vraag)

11 Nog Niets



Welke duurzaamheidsmaatregelen zou u graag uitgevoerd
zien worden binnen uw appartementencomplex?
Meerdere opties mogelijk.

95%

8 Dubbel glas

8 Triple glas

20 Vloerisolatie

32 Gevelisolatie

27 Dakisolatie

50 Zonnepanelen

10 Warmtepomp

11 Leidingisolatie

18 Ledverlichting

7 Waterzijdig inregelen CV

10 WTW-ventaliatie Unit

18 Nieuw verwarmingssysteem

12 Niets, ik wil niet verduurzamen

Denkt u dat door verduurzaming van de VvE uw
appartement een beter energielabel krijgt en de waarde zal
stijgen?

65%



Zou u gezamenlijk als VvE een lening willen afsluiten, om
de verduurzaming deels of in zijn geheel te �nancieren, als
blijkt dat dit voordeliger is dan sparen?

57%

Heeft uw VvE een DMJOP?

50%

Zou uw VvE graag advies willen bij het aanvragen van
subsidies voor verduurzaming?

71%

Denkt u dat uw VvE externe hulp nodig heeft om de juiste
keuzes te maken bij het groot onderhoud en de
verduurzaming?

71%

In welke leeftijdscategorie valt u?

6 Jonger dan 35 jaar

38 Tussen de 35 en 55 jaar

35 Ouder dan 55 jaar



Hoe lang zou u in dit appartementencomplex nog willen
blijven wonen?

11 Minder dan 5 jaar

42 Meer dan 5 jaar

26 Ik woon hier niet

Wilt u het gemeenschappelijk energieverbruik van de VvE
(liften, verlichting bovengronds en in de parkeergarage,
parkeerhek, hydrofoorpomp etc.) laten opwekken door
middel van zonnepanelen?

87%

Hebt u interesse in een offerte met kwantumkorting voor
de aanschaf van inductiekookplaten?

35%

Hebt u interesse in een offerte met kwantumkorting voor
de aanschaf van radiatorfolie?

32%

Hebt u last van vochtvorming (o.a. schimmelvorming) in uw
appartement?

33%



Heeft u opmerkingen of aanvullingen naar aanleiding van
deze enquête?

“ suggestieve vraagstelling ”

“ men kan in aanmerking komen voor susidie voor
isolatie ”

“ Dank voor dit initiatief. ”

“ De electriciteit van mijn appartement komt van een
windmolen deel, ”

“ Verder geen bijzonderheden ”

“ Duurzaamheid heeft ook te maken met het gebruik
van duurzame bouwmaterialen, reparatietechnieken
en met een andere, stillere, schonere vorm van
groenvoorziening ( minder maaien, minder kappen,
geen diesel, gif, schoffele ”

“ dmjop, zet er even een i-tje bij, plus vreemde vraag
van onze vve die onze dmjop beheerd of we hem
hebben. ”

“ Complimenten, goed bezig ”

“ ik heb spouwmuurisolatie, bij de buitenmuur van
mijn appartement ”

“ we hebben zelf een buitenmuur laten isoleren op
eigen kosten(westkant). Verder valt ons op dat er heel



veel vochtvorming ontstaat in de trapportalen en
galerijen. Soms zie je vocht aan de gevels. ”

“ Men kan in aanmerking komen voor subsidie zodat
de het de vve geen geld kos. ”

“ Ik heb een magnetische inductie boiler voor de
douche ”

“ Ik ben tegen warmtepompen en tegen apparaten
die lawaai maken. ”

“ ik mis mogelijkheid aanschaf waterontharder/kalk ”

“ Ik vind dit een hele slechte enquête ”

“ Gezien mijn ervaring in andere huizen is mijn
appartement al zeer goed geïsoleerd en zijn ook de
stookkosten zeer redelijk. Ik denk dat de extra kosten
en inspanningen niet tegen de baten zullen
opwegen ”

“ Ik neem aan dat deze enquête is om geïnformeerd
te worden en niet als beleid dient over wat er
daadwerkelijk gedaan gaat worden. Aanvullingen op
maatregelen om thuis te verduurzamen. Aanschaf van
warme winterkledi ”

“ nee. ”

“ De VVE moet absoluut veel beter optreden bij het
verhelpen van de schimmelvorming aan de gevels en
daken die het leefklimaat in de �at verpesten en
banken en muren en schilderijen vernietigen. Een
verduurzaming moet dan ”

“ Naast genoemde maatregelen schaf ik ook zuinige



apparatuur aan. ”


