
OPTIES  RABO GROENHYPOTHEEK EN (BIJNA)  NUL OP DE METER 

(NOM) 

Aan de optie keuzelijst zijn drie opties toegevoegd: 

 De RaboGroenHypotheek 

 Bijna Nul Op de Meterwoning 

 Nul op de Meter (NOM) 

De eerste optie biedt  u de mogelijkheid om via  Rabobank een voordeel met betrekking 

tot uw hypotheek te behalen. Dit voordeel bedraagt een rentekorting van 0,5 % op de 

rente voor 10 jaar vast. Dit geldt bij een annuïteitenhypotheek van maximaal € 

100.000,--.  Met genoemde opties  werkt u ook nog eens mee aan een beter milieu en 

niet onbelangrijk: lagere energiekosten. U kunt tijdens het eerste gesprek dat u met de 

kopersbegeleider van Aalberts Bouw heeft aangeven dat u geïnteresseerd bent in deze 

mogelijkheden. 

Optie 1 RaboGroenHypotheek  

De volgende zaken zorgen ervoor dat u in aanmerking komt voor de 

RaboGroenHypotheek: 

 Er worden voorzieningen aangebracht om de EPC norm (behorende bij uw 

woning) te verlagen van 0,4 (norm huidig bouwbesluit)  naar 0,26  (65 % van de 

waarde bouwbesluit conform de normering van de groen hypotheek). Deze 

voorzieningen bestaan hoofdzakelijk uit het bijplaatsen van PV- panelen 

 Uw woning wordt onder FSC-certificering uitgevoerd (duurzaam hout).  

 Aalberts Bouw BV beheert het dossier voor het Register Groenverklaring en  

verzorgt een correcte verwerking hiervan. 

 

Deze voorzieningen kunnen wij per woning type aanbieden voor de volgende bedragen: 

Woningtype      aanbieding koperskeuze  incl. btw  

Type Kievit (A) | Hoek | tussen   €  2.875,- 

Type Waterhoen (C)     €  3.500,- 

Type Watersnip (C)     €  3.500,- 

Type Kwikstaart (D1 | D2)     €  2.225,- 

Type Grutto (E)     €  4.125,- 

Type Tureluur (F)      €  3.500,- 

Type Goudplevier (G )    €  4.125,- 

Type Veldleeuwerik (H)     €  4.125,- 



 

Optie 2 (Bijna) Nul Op de Meter  

Aalberts kan een individueel voorstel doen om uw woning energetisch te verbeteren 

naar een vrijwel energieneutrale woning, met een EPC van -0,2! Dit komt erop neer dat, 

omgerekend in megajoules, uw huis bijna net zoveel energie opwekt als er nodig is voor 

verwarmen, ventileren, verlichten en warm tapwater-gebruik. De technische installatie 

van de woning zal in dat geval worden uitgevoerd met: 

 Een energiezuinige warmtepomp die wordt aangesloten op een individuele 

bodembron  

 Een boilervat aangesloten op de warmtepomp voor de warmtapwatervoorziening 

in badkamer en keuken 

 Vloerverwarming in de gehele woning (m.u.v. de badkamer, hier komt dan een 

elektrische radiator) 

 Een aansluiting voor elektrisch koken in de keuken 

 Extra PV-panelen op het schuine of platte dak van de woning | bijgebouw. 

Ten opzichte van uw woning als omschreven in de technische omschrijving behorend bij 

uw woning zullen de volgende zaken niet of gewijzigd worden aangebracht: 

 De CV-ketel komt te vervallen 

 De gasaansluiting komt te vervallen, dus ook de gasaansluiting voor een 

kookplaat in de keuken  

 

De mate waarin uw woning op energetisch vlak zelfvoorzienend is, is van een aantal 

factoren afhankelijk: 

 De oriëntatie van de woning op de kavel (hoe gunstig ligt deze op de zon) 

 De afmeting van de beschikbare dakvlakken om PV-panelen te plaatsen. 

 De overige gekozen | te kiezen opties zoals dakramen, dakkapellen, en 

uitbouwen (deze beperken de mogelijkheden extra PV-panelen te plaatsen en 

vergroten in de meeste gevallen het energieverbruik) 

 Het huishoudelijk energieverbruik in de woning. Dit wordt sterk beïnvloedt door 

o.a. gezinssamenstelling, keukenapparatuur, stooktemperatuur, aanwezig zijn van 

energiezuinige verlichting etc. 

 Extra wensen zoals bijvoorbeeld het plaatsen van boilers met een grotere 

capaciteit dan standaard 150 liter. 

 

De investering voor de boven omschreven oplossing bedraagt, afhankelijk van het type 

woning | positie op de kavel  € 31.500 - € 36.000 incl. BTW. De kopersbegeleider van 

Aalberts Bouw kan u na het eerste gesprek verder inlichten wat dat voor uw woning zou 

betekenen.  

Het is ook mogelijk om alleen voor een warmtepomp te kiezen en | of het bijplaatsen 

extra PV-panelen. 

Zolang de salderingsregeling (*) bestaat, ontvang je tot aan 5500 gesaldeerde kWh net 

zoveel per opgewekte kWh als dat je moet betalen voor een van het energiebedrijf 



afgenomen kWh. Dit betekent dat je alleen nog vastrecht betaalt, wat vervolgens weer 

wegvalt door de heffingskorting. En het is ook nog eens goed voor ons milieu en dus 

voor onze gezondheid. 

 

* De salderingsregeling is door de overheid gegarandeerd tot 2020, daarna blijft de 

regeling tot 2023 en|of er volgt een overgangsregeling voor mensen die er al gebruik 

van maken.  

 

Optie 3 Nul Op de Meter (NOM)  

Er bestaat ook de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor NOM-

hypotheekvoorwaarden. Dit betekent naast de maatregelen uit optie 2, dat er aanvullend 

nog  een investering gedaan moeten worden voor: 

 Het aanbrengen van een energieverbruiks- en opbrengstmonitoringsysteem 

 Extra PV-panelen op een andere locatie dan het eigen dak (omdat er geen ruimte 

meer is op het dakvlak) van de woning | bijgebouw ( bijv. op het dak van een 

pergola | carport o.d.).  om te kunnen voldoen aan de NOM voorwaarde voor het 

op het eigen terrein opwekken van voldoende elektriciteit om het complete 

huishoudelijk verbruik te dekken.  

 

De kosten voor deze extra investering zijn ook hier afhankelijk van het woningtype en 

komen uit op bedragen tussen € 5.000,- en € 5.500,- incl. btw. Ook hier kan de 

kopersbegeleider van Aalberts Bouw verder informeren betreffende uw woning. 

In een nul-op-de-meterwoning staat de energiemeter aan het eind van een jaar in 

principe op dezelfde stand als aan het begin van het jaar. Uw volledige energieverbruik 

(gebouwgebonden en huishoudelijk) is dan gecompenseerd door de levering van energie 

door zonnepanelen op het dak. Alle leveranciers van nul-op-de-meterwoningen 

garanderen dat onder bepaalde voorwaarden in een prestatiecontract. Let goed op de 

voorwaarden in het contract: als u afwijkt van de norm, moet u misschien toch nog 

bijbetalen. 

 

CONTACTGEGEVENS 

De contactpersoon gedurende de voorbereiding en tijdens het bouwproces tot en met de 

oplevering is Michella Gerding. Voor al uw vragen en informatie kunt u contact met haar 

opnemen. 

 

Correspondentie gegevens: 

Aalberts Bouw bv 

T.a.v. Michella Gerding 

Postbus 18 

1230 AA Loosdrecht 

 

Telefoonnummer 088 – 7 888 723 

E-mail kunt u sturen naar: m.gerding@aalbertsbouw.nl 

 

mailto:m.gerding@aalbertsbouw.nl


Wij verzoeken u om duidelijk naam, project en bouwnummer te vermelden, wanneer u 

correspondentie of een e-mail verstuurt. 

 


