
MOOI EN ENERGIEZUINIG VERBOUWEN

WAT ZIJN JOUW WOONWENSEN?
Gebruik deze lijst van onderwerpen om uit te zoeken welke wensen je hebt voor je huis en wat prioriteit heeft.

Onderwerp Voorbeeld prestatiewensen Antwoorden

Ruimtelijkheid ● Welke activiteiten moeten gefaciliteerd worden?
Denk aan: uitgebreid koken, eten met vrienden,
thuiswerken, sporten, logeren

● Wil je aparte kamers voor functies met iedereen
zijn eigen plek om terug te trekken of wil je een
open plattegrond waarin functies overvloeien?

● Gemixte functie versus gelijktijdigheid, wil je
bijvoorbeeld ongestoord de krant kunnen lezen in
de keuken, terwijl iemand anders tv kijkt in de
woonkamer?

● Zijn er fijne plekken in huis die een bepaalde
bestemmingen moeten krijgen?

● Hoe belangrijk is aansluiting op buitenruimte?

Uitstraling ● Wat voor type uitstraling is belangrijk? Hier kun je
een woonstijlen test doen. Ben je met meerdere
gezinsleden? Doe hem dan eerst apart en vergelijk
de uitkomsten.

Privacy ● Wil je in contact staan met de straat/ de
buurpercelen of wil je zonder nadenken alles in
huis kunnen doen zonder dat iemand het ziet?

● Wat zijn privacy wensen in het huis van bewoners
onderling?
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Comfort
binnenklimaat

● Welke binnentemperaturen zijn gewenst of
acceptabel? Koel in de zomer, warm in de winter;
gedurende de dag en de nacht?

● In hoeverre is voorkomen van tocht belangrijk?
● Hoe belangrijk is het schonen van ventilatielucht

van pollen en fijnstof?
● Hoe belangrijk is geluidsdichtheid van gevels en

van binnenwanden?
● Wil je lang en uitgebreid douchen en baden of juist

kort en geen bad?

Automatisering ● Hoe belangrijk is het dat zaken in huis vanzelf
gaan? Zoals aangaan van licht, sluiten van
zonwering, minimaliseren van energieverbruik?

Duurzaamheid ● Is duurzaamheid en het verminderen van CO2
uitstoot belangrijk?

● Mag duurzaamheid iets kosten of moet het
terugkomen in waarde vermeerdering en
energiekosten vermindering?

● Wil je zelf energie opwekken met zonnepanelen?

Toekomst ● Ontwerp op de groei of juist op krimp van het
huishouden?

● Alles ineens of ook stapsgewijs mogelijk?
● Courant of volledig naar eigen wens en gebruik?
● Hoe belangrijk is waardevermeerdering met de

renovatie?
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Aanpak
verbouwing

● Wil je alles uitbesteden zonder al te veel impact op
je reguliere leven of wil je zelf meewerken aan
ontwerp en/of uitvoering?

● Hoe ligt de verhouding onderling bij het nemen van
beslissingen over ontwerp en over budget?

● Is er haast om te kunnen verhuizen of mag tijd
nooit de vijand worden?

● Bestaat de optie om in een deel van het huis te
blijven wonen tijdens de verbouwing

Het inventariseren van woonwensen doen we bij de start van ieder project. Hoe beter het inzicht in de wensen vooraf, hoe beter de kwaliteit
van het eindresultaat en hoe kleiner de kans op kostbare wijzigingen halverwege.

DE ENERGIEWORKSHOP - WENSEN OP GEBIED VAN ENERGIE EN BINNENKLIMAAT
Wensen op gebied van een laag energieverbruik en een comfortabel binnenklimaat kunnen op verschillende manieren gerealiseerd worden
met verschillende prijskaartjes en benodigd gedrag van bewoners. Om hier keuzes in te maken, is een energieworkshop een onderdeel van de
ontwerpfase. De energieworkshop bieden we ook als los onderdeel aan. Interesse in een energieworkshop voor je huidige of nieuwe huis? We
horen het graag via hans@mooimijnhuis.nl.
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