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Tegemoetkoming overheid energiekosten 

De hoge energieprijzen, tegemoetkomingen en u; hoe zit het ook alweer als u bij 
Woonzorg Nederland woont? We zetten het onderstaand op een rij:  

 
Heeft u een individuele elektra-aansluiting in uw meterkast? 
 

• U heeft zelf een contract met een energieleverancier. 

• De tegemoetkoming vanuit de overheid op uw energierekening van  
€ 190 in november en december 2022, verrekent uw energieleverancier met u.  
 

Prijsplafond voor energie, wat is het? 

Het prijsplafond is een maximale prijs die u betaalt voor uw gas en stroom. De prijs 
hangt af van uw gebruik.  
 

• Gebruikt u maximaal 2900 kWh elektriciteit?  
U betaalt hiervoor maximaal € 0,40 per kWh. 
 

• Gebruikt u maximaal 1250 kuub gas?  
U betaalt hiervoor maximaal €1,45 per kuub.  

 
Goed om te weten dat een gemiddeld gezin bovenstaande hoeveelheden gas en 
elektriciteit gebruikt. Gebruikt u meer gas en elektriciteit dan hierboven genoemd? 
Dan betaalt u hiervoor een hoger tarief, afhankelijk van uw energiecontract. Het 
prijsplafond zorgt ervoor dat u per maand maximaal ongeveer € 240 energiekosten 
heeft. Mits u niet meer verbruikt dan 2900 kWh elektriciteit en 1250 kuub gas. Die  
€ 240 is natuurlijk nog steeds een heel hoog bedrag. Energie besparen blijft dan ook 
het devies.  
 

Onderwerpen  

• Energiekosten en u 

• Wat doe ik als ik huurachterstand heb?  

• Duurzaamheid 

• Woonzorg Thuis app nog handiger 

• Online reparatieverzoek 

• Complexnieuws 
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Geldt het prijsplafond ook voor mij? 
 
Heeft u een individuele gas- of elektra-aansluiting in uw meterkast?  
 

• Het prijsplafond voor gas en elektriciteit past uw energieleverancier 
automatisch toe bij u.  

 

Tegemoetkoming gemeente in energiekosten 

Heeft u een laag inkomen en ontving u vanuit uw gemeente nog niet de 
energietoeslag van €1.300,-? En denkt u hier toch recht op te hebben? Tot eind 
december kunt u in de meeste gemeenten nog een aanvraag doen voor deze 
toeslag. Ook goed om te weten. Voor 2023 is er ook een tegemoetkoming voor lage 
inkomens. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, informeer dan bij uw gemeente. 
Kijk op geldfit.nl/gids/energie voor meer informatie. 
 

 

Energietips 

We kunnen ze niet vaak genoeg noemen; energietips.  

• Zet uw verwarmingsthermostaat tussen de 18 en 21º. Eén graad lager 
bespaart al 7% op uw energierekening  

• Zet apparaten uit als u ze niet gebruikt. Een tv die 20 uur op stand-by staat, 
gebruikt net zoveel stroom als een tv die 4 uur aan staat.  

• Douche iets korter   

• Was op lagere temperaturen  

• Gebruik geen wasdroger maar een droogrek 
 
Kijk voor nog meer energietips ook eens op geldfit.nl/thema/energie-besparen-tips 
 
 

Wat doe ik als ik huurachterstand heb? 
Het komt vaker voor dan u denkt; huurachterstand. Iedereen zit weleens krap bij 
kas. Zeker nu de energiekosten zo hoog zijn en de boodschappen steeds duurder. 
Betalingsproblemen liggen dan op de loer. Maar weet dat u er niet alleen voor staat. 
Mocht er sprake zij van huurachterstand, kom dan zo snel mogelijk in actie. Ga in 
gesprek met uw bewonersconsulent, die weet raad en is er voor u. Zo kan er 
bijvoorbeeld een betalingsregeling aangeboden worden.  
 

Wanneer krijgt een wooncomplex zonnepanelen? 
Woonzorg Nederland voorziet jaarlijks ongeveer 1.000 woningen van zonnepanelen. 
Plaatsing is afhankelijk van onderstaande voorwaarden: 
 

• Het energielabel van het gebouw is label C, D, E, F of G. 

• Het dak is geschikt om zonnepanelen op te plaatsen. Ofwel de hellingshoek is 
goed. Er is geen sprake van obstakels zoals schoorstenen en schaduw. 

• Als de elektriciteitsinstallatie van het gebouw geschikt is. 
 
 
 

 

https://geldfit.nl/thema/energie-besparen-tips
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Verduurzamen doen we zo 
Wist u dat Woonzorg Nederland ernaar streeft dat alle woningen eind 2025 
gemiddeld energielabel B hebben? Dat betekent dat we wooncomplexen met 
energielabel G, F, E en D verduurzamen. Per wooncomplex onderzoeken we wat 
nodig is Zo kijken we naar verbetering van beglazing, isolatie, en ventilatie. Indien 
mogelijk plaatsen we zonnepanelen. Per jaar verduurzaamt Woonzorg Nederland 
1.000 tot 1.500 woningen.  
 
De woningen in het complex de Componist hebben allen het energielabel A . 
Zodoende zijn de hiervoor genoemde verduurzamingsmaatregelen niet van 
toepassing op dit complex.  
 
 

Woonzorg Thuis app nog handiger  
We blijven de nieuwe app verbeteren. Zo kunt u nu een of meerdere gesprekken 
tegelijkertijd verwijderen. Handig als u toch iets anders wilt zeggen!  
 
Inloggegevens kwijt 
Onze app nog niet gebruikt omdat u uw inloggegevens kwijt bent? Geen probleem, 
neem contact op met uw bewonersconsulent. Met alle appvragen kunt u daar terecht. 
Of kijk www.woonzorg.nl/app voor meer informatie. 
 

Online reparatieverzoek indienen 

Wist u dat u 24/7 een reparatieverzoek in kunt dienen via de Woonzorg Thuis app of 
www.woonzorg.nl? Uw verzoek komt binnen bij de bewonersconsulent. Deze zet het 
reparatieverzoek de eerstvolgende werkdag (van ma t/m vrijdag) door. Zodat we snel 
voor u aan de slag kunnen. 
 

 

Complex nieuws 
 
Glasbewassing galerijwoningen  
Op de galerijen wordt ieder kwartaal de beglazing van de balustrade 
schoongemaakt. Tegelijkertijd was u gewend dat ook de ramen van de woningen 
werden gewassen. Wellicht heeft u het al opgemerkt, maar dit laatste, de 
glasbewassing van de woningen, zal helaas in het vervolg niet meer worden gedaan. 
 
Dit heeft overigens niets te maken met een wijziging in het contract. Betreffende 
werkzaamheden hebben namelijk nooit in het werkprogramma van het 
schoonmaakcontract gestaan. De firma Storm heeft deze werkzaamheden in de 
afgelopen jaren altijd als extra service naar de bewoners meegenomen. Helaas 
hebben zij om economische redenen besloten hiermee te stoppen.  

 
Gebruik vuilcontainers   
Regelmatig worden de containers gebruikt voor zaken die behoren tot de categorie 
‘grofvuil’, zoals vloerbedekking, huishoudelijke apparaten, houtwerk, maar ook lege 
flessen. Dit is niet toegestaan.  
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Heeft u grofvuil, maak dan een afspraak via de gemeente Den Haag, bijvoorbeeld via 
de website of door te bellen via telefoonnummer 14070, dan wordt het gratis 
opgehaald. 
 

Energiewacht   
Heeft u een storing aan uw cv-ketel (centrale verwarming) of aan het ventilatie 
systeem in uw woning, dan kunt u voor het maken van een reparatie afspraak zelf 
contact opnemen met Energiewacht, telefoonnummer 088 – 555 32 50.  
Dit telefoonnummer staat, samen met nog enkele bedrijven waarmee u zelf contact 
kunt opnemen, ook vermeld op de bekende informatiekaart. 
 
Tip: bekijk op de bewoners website www.bcdecomponist.nl het fragment over het 
gebruik en de werking van het ventilatie systeem.  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vragen?  
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. 
Bellen kan op werkdagen van 08.30-13.00 uur: 088 – 921 01 43. Of stuur een bericht 
via de Woonzorg Thuis app. U kunt ook mailen naar de.componist@woonzorg.nl  
 
Vriendelijke groet,  
 
Arnold Pronk 
 

 

Woonzorg Nederland wenst u 

fijne feestdagen  

en een mooi 2023! 

http://www.bcdecomponist.nl/
mailto:de.componist@woonzorg.nl

