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Bright Inspirations
Label
Omdat wij ons huis onlangs hebben
verkocht, moest ik een Energielabel
aanvragen. Het voorlopige label hadden
we al en was een inschatting van onze
Overheid op basis van weet ik-veel-wat
en daar kwam dan ook niet een al te
best label uit: G. U begrijpt 't, mij was
er alles aan gelegen om een correct
label voor ons geliefde huis te behalen,
ondanks dat we het al verkocht hadden.
Op een avond was ik er helemaal voor
gaan zitten. DigiD in de aanslag, verse
kop koffie er bij en alle relevante informatie onder handbereik. En niet te vergeten
veel verwachtingen. Hoge verwachtingen
van het label dat ik na alle administratieve handelingen en transacties uiteindelijk zou krijgen.
Want het zit zo, we zijn nogal zuinig
met energie in huize Heijnis. Niet geheel
zonder trots kan ik melden dat wij maandelijks net acht tientjes overmaken aan
het energiebedrijf. Daarvan is overigens
meer dan de helft belasting. Niet slecht
dacht ik zo voor een gezin met twee
jonge kinderen in een jaren dertig hoek-

woning. Uiteraard hebben we de boel
laten isoleren, is het huis voorzien van
dubbel glas en kiezen we bewust voor de
zuinigste apparatuur. Maar voor de rest
is het gewoon aangeleerd gedrag. Licht
uit doen, verwarming tikkie lager en niet
in elk vertrek de radiator open. Volgens
de statistieken behoren we zo tot de 10%
zuinigste huishoudens van Nederland.
Enfin, na een reeks lachwekkende
vragen en haast fraude stimulerende
invuloefeningen verscheen het label
dan eindelijk op mijn scherm. E. Diep
teleurgesteld kwam ik aan bij de laatste
stap. Een erkend adviseur zou de door
mij zorgvuldig ingeklopte informatie
nog moeten verifiëren, om zo uiteindelijk ons het definitieve label te kunnen
uitreiken. Ik koos als echte Hollander
de goedkoopste. Acht euro inclusief btw.
Dat gaf te denken. Binnen enkele uren
had ik mijn label binnen…..
Voorheen was ik toch wat jaloers op
woningen met een A label. Maar voor
mij is het energielabel vanaf nu een
sjoemellabel. ❚

ir. Joost Heijnis (Menaldumadeel,
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Het dossier over slimme gevelbouwoplossingen is te volgen op www.vmrg.nl onder Thema’s/Bright Inspirations.
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