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FINANCIËN EN EPV 

Beste Bewoner, 

 

In deze informatiebrief willen wij u informeren hoe 

uw woonlasten er na de renovatie uitzien en op 

welke wijze deze met de inzet van de 

energieprestatievergoeding worden betaald. 

 

UITGANGSPUNTEN 

Uitgangspunt voor de EPV is uw gemiddelde 

energieverbruik van de afgelopen 3 jaar. Een groot 

deel van dit bedrag betaalt u straks aan Portaal in 

de vorm van Energieprestatievergoeding (EPV). De 

EPV is wettelijk vastgesteld gebaseerd op de 

grootte van uw huis, vermenigvuldigd met de 

opwekvergoeding voor uw huis.     

 

 

 
ENERGIEPRESTATIEVERGOEDING 

De energieprestatievergoeding (EPV) is een 

bedrag dat u als huurder aan de verhuurder betaalt 

voor uw energiezuinige woning. Heeft de 

verhuurder uw woning zeer energiezuinig gemaakt, 

en wekt het huis zelf energie op? Bijvoorbeeld door 

het gebruik van zonnepanelen? Dan mag de 

verhuurder u een vergoeding vragen voor de kosten 

die hij hiervoor gemaakt heeft. Dit is de EPV. Ook 

voor u is dit voordelig. U krijgt een comfortabele en 

duurzame woning tegen gelijkblijvende woonlasten.  

Het totale bedrag dat aan huur en energie, de 

woonlasten, betaalt blijft gelijk.  

 

WOONLASTEN VOOR  

=  

WOONLASTEN NA 
 

WAT BETAALT U NU? 

De huurkosten die u nu aan Portaal betaalt bestaan 

uit: 

• Huur;  

• Servicekosten;  

• Jaarlijkse huurverhoging. 

 

De energiekosten die u nu aan aan uw 

energieleverancier betaalt bestaan uit 

• Vaste- en variabele kosten elektriciteit; 

• Vaste- en variabele kosten gas. 

 

WAT BETAALT U NA RENOVATIE? 

De kosten die u na renovatie aan Portaal betaalt 

bestaan uit: 

• Huur + € 19,50 huurverhoging;  

• Servicekosten;  

• Jaarlijkse huurverhoging; 

• EnergiePrestatieVergoeding (EPV).  

 

De energiekosten die u na renvoatie aan aan uw 

energieleverancier betaalt bestaan uit; 

• Vaste- en variabele kosten elektriciteit. 
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UW INVLOED  

Uw woning is straks beter geisoleerd en verbruikt 

minder energie. Zoals nu heeft u straks ook invloed 

op uw energieverbruik, door de temperatuur in de 

woning te verlagen en het gebruik van elektrische 

apparaten te verminderen. Daarnaast blijft u 

afhankelijk van invloeden van de weerstemperatuur 

buiten. Wij zorgen voor een goed geïsoleerde schil 

van uw woning.  

 
 

Verbruikt u minder dan de energiebundel? Dan 

levert u de resterende energie terug aan uw 

energieleverancier. Deze vergoeding is per 

energieleverancier anders. 

 

MONITORING 

Straks kunt u online zien wat uw woning opwekt 

(energiebundel) en hoeveel energie u verbruikt.    

• Hoeveel wekt mijn woning op? 

• Hoeveel energie verbruik ik?  

• Heb ik meer of minder verbruikt dan ik heb 

opgewekt? 

 

 

 

 

 

 

SLIMME METER  

Na de renovatie is er een slimme energiemeter in 

uw woning. Deze meter ziet alle stroom die er wordt 

verbruikt. De slimme meter is een nieuwe generatie 

meter en vervangt de traditionele meters.          

De slimme meter is digitaal en registreert zelf uw 

energieverbruik. Uw meterstanden worden 

automatisch doorgestuurd naar uw 

energieleverancier. 

 

 
 

JAARLIJKSE AANPASSING 

De EPV wordt één keer per jaar aangepast. Het 

bedrag stijgt of daalt dan met de landelijke 

indexering mee. Uw huur wordt net als nu één keer 

per jaar aangepast. Daarvoor geldt het landelijke 

huurbeleid dat de corporatie voert.  

 

PERSOONLIJKE BEREKENING  

De berekening zal niet voor iedere bewoner 

hetzelfde zijn. Daarom komen wij persoonlijk langs 

om u uit te leggen hoe voor u de regeling in elkaar 

zit. Één ding garanderen wij; u betaalt nooit meer 

dan u nu betaalt. 

 

Heeft u op dit moment nog vragen of suggesties? 

Neemt u dan contact met ons op, wij zijn het beste 

bereikbaar via e-mail: 

132woningenMeijhorst@duravermeer.nl.  
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