
ACTIE 2: WAT KAN IK MET DE HYPOTHEEK?

Wellicht kunt u de hypotheek aanpassen om maatregelen aan 
uw woning te betalen. Dat hoeft u niet altijd veel te kosten. Dat 
hangt af van de huidige waarde van uw woning, en of u nog een 
hypotheek heeft waarvoor u veel rente betaalt.  
   

TE DOEN:

Ga praten met uw bank of een 
onafhankelijk hypotheekadviseur.  
   

ACTIE 1: WAT KAN IK MET SPAARGELD?

Als u voldoende spaargeld heeft, kunt u dat gebruiken voor 
verbeteringen aan uw woning. Het advies van deskundigen is om als 
huishouden wel een buffer aan te houden voor onverwachte zaken, 
zoals een kapotte auto of wasmachine. Zie bijvoorbeeld: 
https://www.nibud.nl/consumenten/bufferberekenaar/
   

TE DOEN:

Ga na of u na aftrek van een buffer 
spaargeld over heeft. 
   

BIJLAGE HULP BIJ VOORWERK
FINANCIERING: WELKE ACTIES KUNT U AL ONDERNEMEN?

Om straks een goed besluit te kunnen nemen over het renovatieaanbod vanuit Tiwos, is het van belang om u nu alvast 
te verdiepen in de financieringsmogelijkheden. Zodat u al weet wat uw financiële ruimte is als u dat aanbod krijgt. We 
hebben daarom een overzicht gemaakt van acties die u alvast kunt ondernemen: 

ZIE ACHTERKANT 
VOOR ACTIE 3 EN 4

UITKOMST:

Spaargeld gebruiken is mogelijk:  

                                                           

             
 

Welk bedrag is voor mij mogelijk/wenselijk?

Spaargeld

Buffer

Beschikbaar eigen geld 

JA

NEE

€

€

€

€

UITKOMST:

Hypotheek aanpassen is voor mij mogelijk:  

                                                           

             
 

Welk bedrag is voor mij mogelijk/wenselijk?

Wat worden dan mijn maandlasten?

JA

NEE

€

€



ACTIE 4: WAT KAN DE GEMEENTE VOOR U BETEKENEN?

Ook de gemeente kan mogelijk helpen bij het betalen van de  
maatregelen aan uw woning. Dit is maatwerk waar we graag met u 
over verder praten nadat u de andere acties heeft uitgevoerd.  
   

TE DOEN:

Neem contact op met Nicolaas Veltman. 
Mail: nicolaas.veltman@tilburg.nl 
Of bel: 06-37329005
   

ACTIE 3: WAT KAN DE ENERGIELENING VAN DE 
LANDELIJKE OVERHEID VOOR MIJ BETEKENEN?

Speciaal voor energiemaatregelen biedt de landelijke overheid een 
lening aan. De rente is laag, maar er zijn wel voorwaarden waar u 
aan moet voldoen. 
   
   

TE DOEN:

Kijk op www.energiebespaarlening.nl 
en doe de globale leencheck. 

UITKOMST:

Lenen bij de landelijke overheid kan: 

                                                           

             
 

Welk bedrag is voor mij mogelijk/wenselijk?

Wat worden dan mijn maandlasten?

JA

NEE

€

€

Nicolaas Veltman

Lenen kost uiteraard geld. Maar lenen 
voor energiebesparen is anders dan 
lenen voor het kopen van spullen. 
Tegenover de kosten van de lening 
staan lagere energielasten. Afhankelijk 
van de energiemaatregel en uw 
energieverbruik kan de besparing op 
uw energiekosten genoeg zijn om de 
maandelijkse betaling van je lening te 
dekken. En is de lening afgelost, dan 
blijft u profiteren van de besparing.
 

EEN EERSTE INDRUK VAN UW MOGELIJKHEDEN.

Met deze vier acties krijgt u een goede eerste indruk van uw mogelijkheden. Een echte berekening kunt u pas maken als 
u weet voor welke renovatiemaatregelen u kiest en wat deze voor uw woning gaan kosten.  

Dan wordt duidelijk welke subsidie u kunt krijgen en welk bedrag u nodig heeft van bank of overheid. Als het zo ver is 
ondersteunen wij u graag.  

Heeft u nu al vragen of hulp nodig, neem dan contact op met Nicolaas Veltman. 


