
De verloedering 
van de garantie 
Ooit was garantie voor een vakman iets 

normaals. Was het werk niet naar tevre-

denheid van de klant, dan loste je dat op. 

Niet elke klant was tevreden te stellen en 

niet elk bedrijf lukte het om een tevre-

den klant achter te laten. Een gang naar 

de rechter volgde. Want het bedrijf was 

verantwoordelijk voor zijn werk. Maar zag 

maar eens als consument gelijk te krijgen.

Om een geschil soepeler te laten verlopen, 

kwamen er garantieregelingen waarmee 

de kibbelende partijen sneller verhaal kon-

den halen. De regelingen waren ook een 

wervend middel om de kwaliteit van de 

organisaties te benadrukken: “WIJ durven 

onze leden te garanderen!”.

Helaas begint de garantie op een luchtbal-

lon te lijken. Niet het bedrijf maar de klant 

wordt gestraft. Geen getekende offerte? 

Helaas pindakaas, zoek het maar uit. Alsof 

het werk niet uitgevoerd en betaald is… 

Niet afgesproken dat de garantierege-

ling van kracht is? Jammer maar helaas, 

consument, je gaat maar naar de rechter 

voor je gelijk.

De garantieregelingen die nu uit de grond 

gestampt worden, zijn vooral reclame-

uitingen. Je mag ze ook gerust indekrege-

lingen noemen. Dat is heel jammer en gaat 

tegen ons werken, vrees ik.
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Actief huis  behoorlijk  passief
Bewoners kunnen dankzij het nieuwe bouw-

concept Active House een vrijstaande super 

energiezuinige woning zelf samenstellen. De 

energierekening wordt nul euro, zo  beloven 

 initiatiefnemers 19 het atelier  architecten, 

 Nijhuis Bouw en Nieman Raadgevende 

 Ingenieurs. Het project is interessant om te volgen 

voor bouwers en verbouwers die op de hoogte willen 

blijven over de ontwikkelingen rond passief bouwen. 

De drie partijen verwachten het Active House voor 

een concurrerende en vaste prijs op de markt te kun-

nen introduceren. De woning is ontworpen vanuit de 

traditionele gedachte hoe een Nederlands huis eruit 

moet zien. Op het gebied van duurzaamheid en com-

fort is de woning een stap voorwaarts vergeleken met 

de meeste duurzame woningen. Het huis gaat onder 

meer bieden: goede luchtkwaliteit, veel daglicht, 

goede ventilatiemogelijkheden, ruimtelijke beleving, 

woongenot en perfecte isolatie. Het huis bouwen de 

deelnemende partijen met verantwoorde, duurzame 

materialen. 

Voorgekookt energiezuinig huis
Niet alleen Active House is op zoek naar 

huiseigenaren die de energierekening willen 

kortwieken. Een ander interessant initiatief 

is www.woningconcepten.nl. Het concept is 

bedacht door Energiesprong. De website telt 

De woning wordt zo gebouwd dat de bewoner 

werkelijk energiezuinig kan wonen. Het huis wordt 

onder meer voorzien van drielaags glas, kierdichting 

en een energiezuinig ventilatiesysteem. Zonnepanelen 

wekken zo veel stroom op, dat de energievraag van 

alle elektrische apparaten wordt gedekt. De woning 

heeft dan ook geen gasaansluiting.

De woning krijgt een warmtepomp die - ook bij koud 

weer - energie uit de lucht haalt en deze omzet in 

warmte. Kortom, het Active House is een behoorlijk 

passief huis.

De toekomstige bewoner kan kiezen uit twee ba-

sisplattegronden. Op basis van de woonwensen en 

de optimale zonoriëntatie van de kavel kan hij een 

basisplattegrond kiezen. Daarnaast worden uitbrei-

dingsmodules geboden. De woning kan de eigenaar 

in allerlei verschillende gevelbekledingen laten uitvoe-

ren, variërend van metselwerk (in diverse kleuren), wit 

stucwerk of houten geveldelen. 

Meer informatie: www.nieman.nl/wp-content/

uploads/2014/07/Active-House-NL-flyer.pdf

ruim twintig woningconcepten (nieuwbouw 

en renovatie) met de hoogste energieambities. 

Het is de eerste woningsite met transparantie in 

prijs/kwaliteitverhouding. Aan de hand van het 

budget en het aantal m² presenteert de website 

automatisch een selectie. Zowel particulieren 

als professionals kunnen eenvoudig een keuze 

maken voor de gewenste kwaliteit van hun 

nieuwbouwwoning of grote update van hun 

bestaande woning.

Het woningconcept biedt de eigenaar en vak-

man ‘alles-in-1’, kortom, een voorgekookt ener-

giezuinig huis. De concepten zijn op hoofdlijnen 

uitgewerkt; je hoeft alleen de eigen wensen toe 

te voegen.

Meer informatie: www.woningconcepten.nl en 

http://energiesprong.nl
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