
      
 

 

 

 

 

 

 

Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Het vragen naar de straat heeft enkel tot doel om na te gaan 

of we onze acties in het project kunnen groeperen voor één of meerdere straten . 

 

We vragen het huisnummer enkel om op te volgen wie de enquête reeds invulde.  

Het verzamelen van de gegevens over jouw woonsituatie dient enkel om te bepalen welke acties het 

meest nut hebben en dus het meest kunnen bijdragen in het besparen en opwekken van energie in 

Proven. 

 

De enquêtes worden verwerkt door de Provincie West-Vlaanderen. De individuele gegevens uit deze 

enquête worden niet ter beschikking gesteld van derden tenzij de invuller van de enquête hiervoor 

uitdrukkelijk zijn toestemming geeft. 

 

GEGEVENS VAN DE WONING 

Type van de woning 

 Rijwoning   

 Hoekwoning of half open bebouwing  

 Vrijstaande woning   

 Appartement   

 

Ouderdom van de woning 

 Nieuwbouw (2010-2017)   

 2001-2010  

 1991- 2000  

 1971-1990  

 1946 - 1970   

 vóór 1946  

 Weet het niet 

 

Bevraging energiesituatie woning in het kader 

van het project ‘Energiek Dorp Proven’ 

 

HOE ZIT HET MET MIJN HUIS? 

 

Straat :……………………………………………………                 Nr. : …….             Bus : ……. 

Ik ben huurder                                 Ik ben eigenaar 

In deze woning wonen…….. personen (mezelf inbegrepen) 
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STRUCTUUR VAN DE WONING – het gebouw 

 

ZOLDERVLOER- of DAKISOLATIE:  

Kruis voor elke  vraag het antwoord aan dat van toepassing is! 

 

In welke mate is het schuin dak (zadeldak)   In welke mate is het plat dak geïsoleerd? 

of de zoldervloer geïsoleerd ? 

 

 Niet van toepassing(geen schuin dak aanwezig)   Niet van toepassing (geen plat dak aanwezig) 

 Volledig   Gedeeltelijk    Volledig   Gedeeltelijk 

 Niet     Weet het niet    Niet     Weet het niet 

(geschat)Jaar plaatsing : …………    Weet het niet      (geschat)Jaar plaatsing : …………    Weet het niet 

 

 

VLOER- of KELDERISOLATIE 

In welke mate zijn de vloeren of het plafond van de kelder geïsoleerd?  

 Volledig   Gedeeltelijk  Niet     Weet het niet  

(geschat)Jaar plaatsing : …………     Weet het niet  

 

 

MUURISOLATIE 

In welke mate zijn de buitenmuren van de woning geïsoleerd?  

 Volledig   Gedeeltelijk  Niet     Weet het niet  

(geschat)Jaar plaatsing : …………    Weet het niet    

 

 

RAMEN 

De woning heeft volgende beglazing (meerdere antwoorden mogelijk):  

 

 Volledig enkel       (geschat)Jaar plaatsing : …………      Weet het niet 

 Volledig dubbel         Jaar plaatsing : …………      Weet het niet 

 Volledig hoogrendementsglas (U waarde max. 1,3)    Jaar plaatsing : …………      Weet het niet  

 Gedeeltelijk enkel         Jaar plaatsing : …………      Weet het niet  

 Gedeeltelijk dubbel        Jaar plaatsing : …………      Weet het niet  

 Gedeeltelijk hoogrendementsglas (U waarde max. 1,3) Jaar plaatsing : …………      Weet het niet 

 Weet het niet    
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COMFORT VAN DE WONING – de uitrusting 

VERWARMING 

Kruis voor elke vraag het antwoord aan dat van toepassing is! 

 

De hoofdverwarming is via : 

 Aparte kachels       (geschat)jaar plaatsing : …………      Weet het niet 

 Centrale verwarming       (geschat)jaar plaatsing : …………     Weet het niet 

 Weet het niet 

De energiebron van de hoofdverwarming in de woning is  

 Op aardgas  Op stookolie/mazout  Met gas (in tank)     Elektrisch accumulatie 

 Met kolen       Met hout                Met pellets                 Elektrisch vuurtje    

 Warmtepomp    Weet het niet   Andere…………………………………………………………………….. 

 

Er is bijverwarming in de woning  

 Niet van toepassing (geen bijverwarming) 

 

 Kachel op aardgas       Kachel op stookolie      Elektrisch vuurtje 

 Kolenkachel                Houtkachel                    Pellet kachel               

 Weet het niet   Andere ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ELEKTRICITEIT 

De elektrische installatie in de woning werd in de laatste 15 jaar vernieuwd  

 

 Volledig   Gedeeltelijk  Niet     Weet het niet  

 

SANITAIR 

Er is een regenwaterput die wordt gebruikt (vb voor toilet, wasmachine) 

 Ja    Neen   Weet het niet 

Zo ja, waarvoor wordt het regenwater gebruikt (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Spoelen van toilet         Douche/bad       Wasmachine       Onderhoud tuin 

 Auto/fiets wassen   Schoonmaak     Andere : ………………………………….       

 

Het sanitaire water wordt verwarmd (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Via de centrale verwarming   Met elektrische boiler             Met gasboiler  

 Met zonneboiler                     Water wordt niet verwarmd     Weet het niet 
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HUISHOUDEN - Huishoudtoestellen 

Kruis aan over welke huishoudtoestellen de woning beschikt en geef indien gekend ook de 

 (geschatte) leeftijd en het energielabel van het toestel 

Heb ik                                                   Geschatte leeftijd toestel         Energielabel 

  Koelkast                                           …………………….                   ………………….. 

  Aparte diepvries                                …………………….                      ………………….. 

  Wasmachine                                     …………………….                       ………………….. 

  Droogkast                                         …………………….                      ………………….. 

  Vaatwasmachine                                …………………….                      ………………….. 

 

HUISHOUDEN - Verlichting 

In mijn woning heb ik 

                                            Ja          Neen      Weet niet 

Gloeilampen                                           

Halogeenlampen                                      

Spaarlampen                                                   

TL lampen                                                      

LED verlichting                                             

 

Kapotte lampen worden systematisch vervangen door energiezuinige lampen (LED lampen / 

spaarlampen) 

 Ja   Neen   Weet het niet 

 

HUISHOUDEN – Overig verbruik 

Zijn er andere energieslokkers aanwezig in de woning ?  

(denk aan : verwarmd aquarium, visvijvers met pompen, zwembad …. ) 

 Ja   Neen   Weet het niet 

Welke ?  ……………………………………………..… 

 

HUISHOUDEN – Hernieuwbare energie 

De woning beschikt over (meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 Zonnepanelen voor elektriciteit                  Zonneboiler             Warmtepomp 

 

 Andere hernieuwbare energiebronnen: ………………………………………… 
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ENERGIEVERBRUIK VAN DE WONING 

ENERGIEVERBRUIK  

Geef indien mogelijk je (geschat) energieverbruik op jaarbasis aan  

Elektriciteit*                 ………………. kWh    weet het niet     niet van toepassing  

Gas                              ………………. kWh    weet het niet     niet van toepassing  

Stookolie                      ………………. Liter    weet het niet     niet van toepassing  

Water                           ………………. m³     weet het niet    niet van toepassing  
* enkel het verbruik afgenomen via energieleverancier, niet het verbruik van de zonnepanelen 

ENERGIELEVERANCIER 

Veranderde je de laatste 3 jaar van energieleverancier? 

 Ja op eigen initiatief 

 Ja, na contact door energieleverancier (telefonisch, deur-aan-deur)   

 Ja, via groepsaankoop (Provincie West-Vlaanderen, SamenSterker, TestAankoop,...) 

 Neen 

 Ik heb sociaal tarief en hoef niet te veranderen 

ENERGIEBESPARENDE INVESTERINGEN 

Overweeg je de komende jaren energiezuinige investeringen? 

 JA                            NEEN             IK TWIJFEL 

 

Indien ‘ja’ welke investeringen overweeg je (meerdere antwoorden mogelijk)? 

 Dak- of zoldervloer isolatie  Vloer- of kelder isolatie  Muurisolatie 

 Dubbele beglazing              Driedubbel glas                Vernieuwen toestellen 

 Vervangen verlichting        Vervangen verwarming  Zonnepanelen elektriciteit 

 Zonneboiler                      Warmtepomp                 Totaalrenovatie 

 

Indien je geen investeringen plant of twijfelt, wat is(zijn) dan de voornaamste reden(en)?  

 Ik ben tevreden over mijn woning 

 Ik weet niet waar ik terecht kan voor informatie of advies 

 Ik vind geen aannemer 

 Ik heb geen tijd 

 Het uitvoeren van de werken is te duur 

 De eigenaar neemt geen initiatief 

 Andere ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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VRAGEN ? 

 

Heb je op vandaag concrete vragen (over de energiesituatie van jouw woning) voor onze 

experten van het project Energiek dorp Proven? 

- Ik heb een hoog energieverbruik en ik weet niet waarom. 

- Heb ik wel de goedkoopste energieleverancier ? 

- Ik plan de komende maanden één of meerdere energie-investeringen in mijn woning en ik wil 

hierover gratis en vrijblijvend advies. 

- Ik heb een offerte ontvangen en wil deze laten nakijken. 

- ……  

 

Noteer hier alvast je vraag of vragen en je contactgegevens : 

 

VRAAG : ………………………………………………………………………………………………….. 

              ………………………………………………………………………………………………….. 

              ………………………………………………………………………………………………….. 

VRAAG : ………………………………………………………………………………………………….. 

              ………………………………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………………………………….. 

              ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Naam : ………………………………………………………………. 

Adres : ………………………………………………………………. 

Tel. Nr : ……………………………………………………………… 

E-mail adres : ………………………………………………………… 

 

 

Je kan ook zelf contact opnemen met  :  

HABITO woonwinkel 

tel. 057 346 600   

e-mail : info@habitowoonwinkel.be 

 

 

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst 

mailto:info@habitowoonwinkel.be

