
Energieklus Fix

Samen energiearmoede aanpakken. Combineer 

leefcomfort met directe installatie van isolatie-

maatregelen & slimme software. Energieklus Fix 

ontzorgt met heel veel impact tegen scherpe tarieven.

Energie besparenª

Plan demo

Van vaag idee naar dossier

Na een fysieke opname in de woning gebruiken we 

slimme analysesoftware met Milieu Centraal kengetallen. 

Met een kwaliteitscontrole worden de analyses verwerkt 

tot een rapportage op maat.

Directe installatie energiebesparende maatregelen

De rugzak van het Fix-team zit vol met 30+ energie-

besparende middelen. Van radiatorfolie tot LED-lamp. 

Bewoners ervaren direct extra comfort door de 

aangebrachte maatregelen.

Krachtige & schaalbare aanpak

Activeer bewoners in een gehele buurt, wijk of dorp (huur 

& koop). Lokale energie coaches hebben beperkte 

capaciteit en werken vooral vraaggestuurd. Nu is er meer 

mogelijk. Goed te combineren met warmtescans. 
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25.000+

Blije bewoners

€ 200,- per jaar

Lagere energierekening

SPUK

Gebruik SPUK-budget om 

Energieklus Fix in te zetten

Plan demo

https://www.sobolt.com/software/


Energieklus Fix 

Van vaag idee naar dossier 

Directe energiebesparing gefixt

Krachtige & schaalbare aanpak
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Tarief

Ontvang een indicatie van de verwachte 

investering. Het tarief is gebaseerd op 

omvang, regio, duur en aantal. In alle 

gevallen gaan we voor maximale impact.

Voorbeeldproject:

De gemeente Neder-Betuwe werkt aan een 

duurzame, groene en aardgasvrije gemeente. 

Om die reden heeft de gemeente gevraagd 

om in zes dorpen (Ochten, IJzendoorn, 

Opheusden, 	chteld, Dodewaard en -esteren� 

de �i�-aanpak te bieden.;

De actiegerichte ,ôó--aanpak spreekt zeer tot 

de verbeelding. De meer dan �.000 energie-

besparende maatregelen geven veel lagere 

energierekeningen in de gemeente. Bewoners 

waarderen de dienstverlening met een 9,2/10!
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Oplossing Energieklus Fix

Tarief vanaf € 199,- per woning

Locatie

Voorbeeld

Gemeente Neder-Betuwe (NL)

Resultaat ±180 ton jaarlijks CO2 besparing

Toelichting

Circa 5.000 energiebesparende 

maatregelen

Energie besparen?

Plan demo

Plan demo

https://www.sobolt.com/software/

