actie gratis warmtescan
Aan de leden van de Energie Coöperatie Kort Haarlem,
We bieden alle leden een gratis warmtescan van hun woning aan!
Voor die scan gebruiken we een professionele warmtegevoelige camera.
De winterperiode is in principe heel geschikt om de warmtescan uit te voeren. Het mag
echter niet regenen/sneeuwen en de muren mogen niet erg nat zijn. Het mag ook niet zonnig
zijn en de muren mogen niet erg warm zijn door de zon.
Wat moet je doen om gebruik te maken van dit aanbod?
 Je geeft via onze site www.energiecooperatiekorthaarlem.nl/... meerdere tijdvakken aan,
waarin het je schikt dat we de warmtescan komen uitvoeren
Opmerking: de warmtescan duurt ongeveer 15 minuten!
 Je krijgt binnen 24 uur per e-mail bericht over het tijdvak, waarin we van plan zijn te
komen.
 Als de weersomstandigheden tijdens dit tijdvak niet geschikt zijn, krijg je van te voren
bericht over een nieuw tijdvak, waarin we van plan zijn te komen.
Hoe gaan we te werk?
 Voordat we gaan fotograferen bellen we aan om te laten weten dat we er zijn.
Opmerking: we komen i.v.m. Corona niet binnen!
 We nemen foto’s van de buitengevels en gedeelten ervan.
Opmerking: voor de achtergevel is het nodig ons toegang via poort of tuindeur geven!
 Daarna mag je zelf ongeveer 5 minuten met de infrarood camera binnenshuis foto’s
maken (bijvoorbeeld van een kamer onder het dak, van een gevel binnen of van randen
langs de vloer).
Wat is het resultaat?
 Na ongeveer twee weken krijg je per e-mail een verslagje met van alle gefotografeerde
gedeelten zowel een gewone foto als een warmtebeeld
 Tevens krijg je een korte analyse van de mogelijke problemen en oplossingen. Deze
analyse wordt beter als je ook de optionele vragenlijst op onze site invult.
 Vraag voor een uitgebreidere analyse bezoek van een energiecoach aan (zie onze site).

