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Ja Nee
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… het Nationaal Warmtefonds zeer 
gunstige leningen verstrekt voor 
verduurzaming van je woning?

... je bij het Nationaal Warmtefonds geen
afsluitprovisie en bijkomende kosten

betaalt?
… je helemaal geen rente betaalt wanneer 
je verzamelinkomen lager is dan € 48.625,-

? 
Ja Nee



      Zonnepanelen

      Warmtepomp

      Muurisolatie

      Dakisolatie

      Raamisolatie

      Isolerend glas

      Vloerisolatie

      CV-isolatie

      Bodemisolatie

Anders

Weet ik nog niet

Tussenmeting 0-meting



      Ik vind het belangrijk dat iedereen zijn best doet om zijn woning te
verduurzamen

      Ik heb er geld voor over om mijn woning te verduurzamen

      Ik wil mijn woning wel verduurzamen, maar alleen als ik er subsidie voor
krijg

      Ik weet niet waar ik moet beginnen als het gaat om het verduurzamen
van mijn woning

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens



Zeker wel Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk niet Zeker niet

      Om te besparen op mijn energierekening

      Om mijn woning warm te houden als het buiten koud is

      Omdat ik minder of geen gas meer wil gebruiken

      Om een bijdrage te leveren aan een beter klimaat

      Om de waarde van mijn woning te verhogen

      Om mijn woning koel te houden als het buiten warm is

      Is een betere investering dan geld op mijn spaarrekening



Ik heb al verduurzaamd

Financieel weining opbrengst

      Ik zie op tegen de eenmalige kosten

Geen extra woongenot

      Ik weet niet waar ik moet beginnen

Ik heb er geen zin in

      Ik vind het teveel gedoe

Anders

Zeker wel Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk niet Zeker niet





laag

midden

hoog

Tussenmeting 0-meting

Beneden modaal

Modaal

Boven modaal

Weet niet / wil niet zeggen

Tussenmeting 0-meting

36-45 jaar

46-55 jaar

56-65 jaar

Tussenmeting 0-meting
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