
Woongoed Zeist heeft de huurders van uw flat uitgekozen voor een bijzonder project. Als u aan 
een aantal voorwaarden voldoet, kunt u misschien verhuizen naar een nul-op-de-meter  
nieuwbouw eengezinswoning aan de A.C. Kerkho!aan in Zeist.

Meld u aan voor een nieuwe energiezuinige sociale huur eengezinswo-
ning aan de A.C. Kerkho!aan

Een nul-op-de-meter-woning: wat is dat?
Een nul-op-de-meter(NOM)-woning is een woning 
waar tijdens een jaar net zoveel energie wordt ge-
maakt (door zon, wind en/of warmtepompen) als een 
energiebewuste bewoner verbruikt.

Een NOM-woning is veel beter geïsoleerd en wordt 
niet op het gas aangesloten. Ze krijgen zonnepane-
len op het dak en vloerverwarming, waarmee in de 
zomer ook gekoeld kan worden. Als u zuinig bent met 
energie, kan na een jaar de energierekening voor het 
verbruik van apparaten, verwarming en warm water 
op nul staan. Hieronder staat een overzicht waaraan 
uw gezinsgrootte, energieverbruik  en woongedrag 
moet voldoen om daadwerkelijk zonder energiereke-
ning, en dus nul-op-de-meter, te kunnen wonen.

Dit zijn de woningen
Er komt een blok van 8 een-
gezinswoningen met voor- en 
achtertuin. De woningen heb-
ben een huiskamer met open 
keuken en drie slaapkamers 
op de eerste verdieping. Er 
is ook nog een zolderverdieping met vaste trap 
naar boven.

De planning
De bouw is onlangs gestart. We verwachten dat 
de bouw ongeveer 4 maanden duurt. Dat is ook 
afhankelijk van het weer.

Bij Nul op de meter gaan we uit van een gemiddelde gezinssituatie.   

LED verlichting 
voor woonkamer 
gemiddeld 
4 uur p.d.

2 volwassen en 
1 kind jonger 
dan 12 jaar

Elektrisch op 
inductie + combi 
magnetron

1 koelkast met 
vriezer 
energielabel A++

7 afwasbeurten 
per week, 
afwasmachine met 
energielabel A++

3 douchebeurten 
per dag, 
gemiddelde 
tijdsduur 7 
minuten

7 wasbeurten 
per week, 
wasmachine 
met 
energielabel 
A++

3 per week 
wasdroger met 
energielabel A

2 stuks, 
gemiddeld 3 uur 
per dag aan, LED 
TV

2 stuks, 
gemiddeld 2 uur 
per dag aan met 
LED scherm

Gemiddeld 
gebruikt niveau 
overige 
apparatuur

2

Reduitlaan 33 / unit 3.06
4814 DC Breda
info@wsplus.nl

www.wsplus.nl

Wat is het gemiddelde
Wat is een nul op de meterwoning

2


