Duurzaamheid
Het licht uitdoen als je een ruimte verlaat, de verwarming een graadje lager zetten, recyclen.
Duurzaam leven kan op verschillende manieren.

1. Heb je zonnepanelen?
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Zonnecollectoren voor warmwatervoorziening
Zijn in bestelling, hopelijk over 2 maanden
Woon op appartement
Wel aangevraagd
Te grote uitgave
Niet rendabel voor de tijd die ik verwacht in dit huis te wonen.
Indien ik 20 jaar jonger was, dan zou ik beslist zonnepanelen laten leggen
Ik wil die dingen echt niet op mijn huis, ik vind ze zoo lelijk
Door de woningbouwvereniging krijgen we nu de mogelijkheid om die te laten plaatsen, wat
wij dan wel willen.
Die komen in september in dit jaar

1

1.1 Wat is de voornaamste reden dat je
zonnepanelen hebt?
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Het levert me geld op
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Voorzien in eigen energiebehoefte
Uiteindelijk om goedkopere energie te verkrijgen, ook ivm duurzame energie.
Onze oude dag voorziening
Geld bij de bank levert niets op dus zonnepanelen op het dak !
Brengt altijd meer op dan op de bank. Goed voor milieu
Belegging, investering. Geld op de bank levert momenteel niet veel op
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1.2 Waarom heb je geen zonnepanelen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Ben 80 jaar
Is op onze leeftijd niet meer interessant
?????
Aan het overdenken
Aanschaf is duurder dan profijt
Ben aan het kijken voor panelen
Ben aan het oriënteren
Ben al op leeftijd
Ben er nog niet aan toe!
Ben er wel mee bezig
BOMEN
Brandgevaarlijk. Ze werken door als er brand ontstaat en maken het erger.
Daarom
Dak moet eerst vernieuwd
Dak niet geschikt wel bereid naar mogelijkheden te bekijken
Denk dat het voor ons geen meerwaarde heeft, betalen al weinig voor energiekosten
Denk er nog over na
Duurzaamheid omvormer kostenpost
Efficiëntie nog lang niet optimaal
Gebeurd wellicht nog in de toekomst
Gebrek aan voordelen
Geen dak op het zuiden
Geen geld voor
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Geen interesse
Geen interesse
Gezien leeftijd doen wij dergelijke investeringen niet
Gezien onze leeftijd is het bedrag niet meer terug te verdienen
Halen wij er niet meer uit
Hoe heb geen zonnepanelen, is dat de standaard?
Huidig huis is wel koop, maar ik verwacht binnen 2 jaar te verhuizen.
Huis eerst geïsoleerd
Huis te koop
I.v.m. onze leeftijd (80-85) rendeert die investering niet meer
Ik ben daar te oud voor
Ik ben reeds 66
Ik heb me er nog nooit in verdiept. Als blijkt dat het voor ons (op langere termijn) voordeliger
zou zijn zou ik het zeker doen. Ook zeker voor het milieu!
Ik verwacht niet dat we hier lang genoeg wonen om die investering er uit te halen.
Ik zou ze wel willen, maar ik ben er nog voor aan het sparen, ik kan mijn geld maar 1 keer
uitgeven en er is gewoon niet voldoende
In bestelling
In overweging
Jaren geleden wilde mijn man zonnepanelen, doch de gem. keurde het niet goed en gaf zeker
geen tegemoetkoming.
Je krijgt te weinig voor jou geleverde stroom terug
Kan het niet betalen
Kan ik nooit zelf meer terug verdienen.
Komt te zijner tijd
Kunnen het zelf niet meer terugverdienen
Leeftijd 75 jaar
Leverd nog niet genoeg op
Ligging te ongunstig
Ligt in de planning
Mij verteld: bij brand gaat de brandweer niet blussen, te gevaarlijk!!
Mijn vrouw wil geen panelen op het dak ,ziet niet uit zegt ze
Moet allemaal betaald worden
Niet genoeg zon op dak
Niet interessant voor ons? Al wat ouder!
Niet nodig
Niet over nagedacht
Niet rendabel genoeg op korte termijn
Niet rendabel voor de tijd dat ik verwacht nog in dit huis te wonen
Niet rendabel.
Nog geen actie uitgezet
Nog geen beslissing in genomen
Nog geen keuze gemaakt ivm vereiste verbeteringen aan dak.
Nog niet
Nog niet aan toe gekomen
Nog niet aan toegekomen
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Nog niet aan toegekomen me er goed in te verdiepen
Nog niet beslist
Nog niet duidelijk hoeveel je hiermee kunt besparen
Nog niet mee bezig geweest
Nog niet voldoende overtuigd
Nog onzeker als je er winst mee maakt
Nog oriënterend en duur
Nog steeds te duur en dus te lang return of investment.
Nog te duur, komt later
Nooit mee bezig gehouden
Nooit over nagedacht
Offerte aangevraagd
Offerte opgevraagd om zonnepanelen aan te schaffen
Onzekere toekomst. In Duitsland krijg je al een boete als je terugleveren aan de
energiemaatschappijen.
Op mijn leeftijd 80 jaar ga ik er niet meer aan beginnen Weet niet hoelang ik in mijn huis nog
kan wonen
Recent gekocht, moeten nog geplaatst worden
Rendement?
Spaargeld in de hypotheek stoppen levert vooralsnog meer geld op dan investeren in
zonnepanelen
Te duur tov het rendement
Te duur voor mijn leeftijd
Te veel bomen voor het huis
Te weinig ruimte over i.v.m dakkapel op het zuiden
Terugverdientijd is heel lang
Totaal geen interesse, gezien de leeftijd ga ik er niet meer aan beginnen
Twijfel aan rendement (lees teruggaven aan energie netwerk) Tesla is goed bezig met batterij
Twijfel over rendement, hoelang is systeem optimaal
Volgens mij haal je je geld er nooit uit.
Voor ons te duur
We zijn te oud om ze nog rendabel te maken
We zijn wel aan het overwegen door het laten kappen van bomen of dit ook voor ons huis
geschikt zou kunnen zijn
Wel in overweging
Wellicht in toekomst.
Wil nog dit jaar ze aanschaffen
Wonen in een appartement
Woon in appartement complex
Woon in appartementencomplex
Woon in een appartementencomplex
Ze zijn er te kort om te kunnen bepalen of het voldoende oplevert.
Zie de noodzaak er niet van in
Zie het nut er niet van in.
Zijn besteld
Zijn er mee bezig om ze aan te schaven
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Zijn ons hierop nog aan het oriënteren
Zitten in de planning
Zonnepanelen gaan hooguit 10 jaar mee. Verhouding aanschaf, opbrengst en na 8 a 10 panelen
weer panelen vervangen en eventuele mankementen. dan is de opbrengst weinig of kost zelfs
geld.
Zonnepanelen of een windmolen zitten nog in het toekomstplan

In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stellingen?

2.1 “Ik laat mijn telefoonoplader vaak in het
stopcontact zitten”
35%
30%

32%

25%
24%

20%
15%

18%

18%

10%
8%

5%

1%
0%
Sterk mee eens

Mee eens

Niet mee eens,
ook niet mee
oneens

Mee oneens

Sterk mee
oneens

Weet niet

Toelichting
1
1
1

4

4
4
5
6

Kan dat kwaad dan?
Ik heb ooit gelezen dat dit geen verschil maakt.
Ik ben wel veel bezig met besparen. Zo heb ik een verbruiksmeter waarmee ik heb gemeten dat de
telefoonoplader per jaar 1 euro aan stroom verbruikt. Dit is mij de moeite van het er uit trekken
niet waard.
Met mobiele telefoons, tablet en nintendo`s in huis heb ik soms het gevoel in `opladerland` te
wonen. Probeer er echt op te letten dat een oplader, als het apparaat klaar is, ook uit het
stopcontact gaat.
Ik laad `s nachts mijn telefoon op. In de morgen haal ik met er wel uit. Denk dat veel mensen dit zo
doen.
Als de batterij is opgeladen gaat de lader uit het stopcontact.
Opgeladen dan er uit elke millimeter stroom is er een.
Ik heb geen mobiele telefoon
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2.2 “Tijdens het tandenpoetsen draai ik de kraan
dicht”
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Zo zonde van het water om 2 minuten lang weg te laten stromen.
Glas vullen met water is voldoende
Nergens voor nodig om de kraan aan te laten staan.
Doe dit tijdens douche
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2.3 “Als ik boodschappen doe, neem ik mijn eigen
boodschappentas mee”
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Of ik gebruik dozen van de winkel
Makkelijk en sterk.
En daarna de boodschappen in de fietstassen. Daar gaat alles in.
Meestal wel, ben ik die vergeten dan neem ik alleen in het geval de tas gratis is een tas uit de
winkel mee. Tas zou eigenlijk altijd geld moeten kosten om de burger te stimuleren eigen tas mee
te nemen.
Af en toe vergeet ik het, dan probeer ik alles te dragen of een kartonnen doos te pakken.
Soms wel soms niet
Bij de supermarkt heb ik een kratje bij mij, winkelen doe ik zonder eigen tas.
Pak altijd een doos mee voor het oud papier
Laadt de inkopen in een kartonnen door die toch bij het oud papier terecht komt
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2.4 “Het energielabel van witgoed (koelkast,
wasmachine e.d.) speelt een belangrijke rol voor
mij bij de aanschaf”
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Bij het nieuw kopen wel, maar ik ga energievreters niet vervangen
zolang ze nog functioneren.
Bij aanschaf van nieuwe apparatuur letten we goed op het
energielabel.
Laat me goed voorlichten
Wat de eigenschappen zijn en de prijs is belangrijk
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