Grieneko: Foar duorsumheid yn de
Greidhoeke en omkriten

Naar een duurzame, comfortabele woning op een haalbare
manier.
Grieneko is er voor om u daarbij te helpen!

In het Grieneko werkgebied met voornamelijk vrijstaande vaak oudere
woningen is het een uitdaging om op een verantwoorde wijze de woning te
verduurzamen.
Daarvoor heeft Grieneko een stappenplan opgezet om binnen 10 jaar de woning te
verduurzamen. Meerdere huishoudens zijn de afgelopen maanden u al voorgegaan.

Wat houdt dat stappenplan in:
A. Een inventarisatie. Het afgelopen jaar hebben heel veel huishoudens de
formulieren daarvoor al ingevuld. Die zijn door ons geanalyseerd.
B. Is aangegeven dat meer informatie of overleg gewenst is dan bezoekt een van
de Grieneko bestuursleden of adviseur (allen getraind als energiecoach) u en
wordt besproken welke mogelijkheden er zijn, wat de wensen zijn en in welk
tijdsbestek. Ook wordt besproken wat logische stappen zijn voor mogelijk andere
aanpassingen aan de woning. Tot zover wordt dit alles u zonder kosten voor u
aangeboden.
C. Blijkt uit dat overleg dat u daadwerkelijk naar een meer duurzame woning wilt
en daarbij begeleiding wenst dan kan Grieneko dat regelen. Grieneko heeft
daarvoor 2 officiële maatwerkadviseurs voor duurzame ontwikkeling beschikbaar
die daarvoor ingezet kunnen worden. Wat doen zij?
a. Er wordt een afspraak met u gemaakt om goed te overleggen wat uw
wensen en mogelijkheden zijn . Daarbij worden kosten, financiering en
planning in de tijd meegenomen.
b. Er wordt een gedetailleerd concept plan van aanpak met schatting van
kosten en een planning gemaakt wat met u thuis wordt besproken.
c. Op basis van dit gesprek wordt het definitieve plan van aanpak opgeleverd
d. Heeft u aangegeven daadwerkelijk uw woning te gaan aanpakken dan
wordt een gedetailleerd soort bestek met tijdpad door de
maatwerkadviseur gemaakt. De verduurzaming van de woning kan in
korte tijd of in logische stappen binnen 10 jaar. Dat is aan u!
e. Mocht u gaan verhuizen en alle stappen zijn nog niet gezet dan hebt u een
rapport in de hand wat u aan de volgende eigenaar kan overdragen!
f. Dan volgt de offerte fase waarin te kiezen aannemers en installateurs om
een offerte wordt gevraagd voor die zaken die op de kortere termijn aan
de orde zijn. U wordt in die fase ook begeleid indien gewenst. Voor vragen
zijn we altijd beschikbaar. Weet dat Grieneko geen bindingen heeft met of
voordelen van specifieke ondernemers. Wel is het van belang dat de
ondernemers gekwalificeerd zijn voor het uit te voeren werk en ook
kunnen samenwerken.
g. Alle zaken in het gehele proces + de resultaten worden vastgelegd in een
overzichtelijk voor u (en alleen de maatwerkspecialist) toegankelijk digitaal
bestand wat steeds bijgehouden wordt inclusief monitoring.
Tot deze fase bedragen de kosten ongeveer €1000. U draagt daarvan slechts €100
bij. De rest wordt betaald uit bijdragen van diverse subsidies en bijdragen
h. Op de uitvoering van de werkzaamheden kunnen we toezicht houden cq
deze begeleiden.
i. Zijn zaken gerealiseerd dan kan Grieneko monitoren of de effecten van de
verduurzaming van de woning die verwacht worden ook daadwerkelijk
gerealiseerd zijn.

j. De kosten voor de stappen h en i worden berekend naargelang de tijd
benodigd. Ook voor deze fase draagt Grieneko aanzienlijk bij.
Contact?: www.grieneko.frl per mail: info@grieneko.frl of een van de
bestuursleden
Met groet van het bestuur van Grieneko Coöp.UA, Ronald C. van Giessen
Nagekomen ter info: Isolatiewerkzaamheden en plaatsen dubbel/triple glas vallen
onder het lage 9% tarief!

