
Wij helpen jou 
energie te besparen

Ik wil geld besparen

Ik wil wat doen 

voor het milieu

Ik wil meer comfort

Ik wil een beter

energielabel

Ik wil wat doen, want mijn 

buren doen het ook

Waarom zou je? Alvast drie tips!

• vraag je buren wat ze (willen) doen

•  plaats gezamenlijk zonnepanelen 

• zoek samen een aannemer

• koop een nieuwe A+++ koelkast 

•  isoleer de spouwmuur en vloer

• zet de comfort-stand op je cv uit

• stel de regeling van de verwarming goed in 

•  kies een energieleverancier die  
 investeert in windenergie

• plaats een zonneboiler

• doe het gordijn dicht als de zon ondergaat

•  isoleer je vloer en je dak

• plaats een infraroodpaneel waar je vaak zit

• plaats drievoudig glas 

•  verbeter de ventilatie

• installeer een zonneboiler voor warmwater



Jij woont in een van de 7 miljoen 
woningen in Nederland. In de meeste 
daarvan gebruiken de bewoners meer 
energie dan nodig. 

Wij willen dat veranderen. Want het is 
zonde van het gas, zonde van de  
elektriciteit en zonde van je geld. 

Wij geloven in een land dat draait op 
duurzame wind en zonne-energie. En 
dat iedereen daar zijn eigen bijdrage 
aan kan leveren.

Jij hebt misschien wel een andere 
reden waarom je zou willen besparen. 
Maar komt het er niet van om wat te 
doen. Dan zijn wij er om je het opstapje 
te geven.  

Jij krijgt van ons het opstapje naar 
energiebesparing in je huis. Met jou 
of samen met jouw buren of buurt 
bekijken we jouw mogelijkheden. 

We adviseren je bij eenvoudige en 
ingewikkelder keuzes - alleen die 
aanpassingen die echt bij jou passen.

Keuze gemaakt? - dan helpen we je bij 
het uitvoeren daarvan.

Tien Delftse energie-adviseurs 
verenigde zich in 2013 in de cooperatie 
Delft E Design.

Hun drijfveer: energieaanpassing in 
bestaande huizen realiseren. En jij staat 
daarbij centraal, niet de technische 
oplossing.

De adviseurs: Michiel Brouwer Michiel 
Dol Martijn Droge Ernest Israëls Ineke 
Hulshof Remco Looman Marjolein 
Pijpers Frank Stofberg Esmeralda van 
Tuinen Jasper van Zwol

We zijn zelfstandig en onafhankelijk. We 
worden ondersteund door de gemeente 
Delft, daarom is het eerste advies altijd 
gratis.

• wij adviseren je bij energiebesparing

• wij helpen je bij keuzes

• wij helpen je bij offertes aanvragen

• wij helpen je bij beoordelen van 
offertes

• wij helpen je bij het zoeken naar 
financiering

• wij controleren de uitvoering info@delftedesign.nl

www.delftedesign.nl

Waarom wij je willen 
helpen besparen

Mail ons maar eens

Wie wij zijn

Dit doen we voor je

68 zonnepanelen op het Prinsenkwartier


