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Het echt slimme huis staat in 
Veenendaal 
Volgens mensen uit de Gelderse Vallei ligt bij 

Veenendaal de Nederlandse versie van Silicon 

Valley. Bluf of realiteit? Wat de Duitse do-

moticaspecialist Gira betreft het laatste. Want 

anders zou deze onderneming niet investeren 

in Veenendaal met de meest actuele domoti-

catechnieken. Die kun je bekijken in het 600 

vierkante meter tellende Gira Experience Cen-

ter, het eerste in zijn soort ter wereld, aldus de 

onderneming. Dit Experience Center wil meer 

zijn dan een conventionele showroom. Het 

bestaat uit een stevig uit de kluiten gewas-

sen modelwoning met woonkamer, keuken, 

badkamer en slaapkamer die voorzien zijn van 

innovatieve domoticatechnologie. De focus ligt 

volgens Gira op oplossingen voor gekoppelde 

netwerken en tegelijkertijd veilige levensom-

standigheden. Zo kun je een goede indruk 

krijgen hoe een slim huis in elkaar steekt. Denk 

aan radiografische woningbeheersystemen 

en KNX-technologieën. Met een ledscherm 

kun je virtueel uitproberen en ervaren hoe je 

verschillende functies kunt bedienen en hoe je 

geprogrammeerde scenario’s oproept. 

Meer informatie: www.gira.com

Plannen nieuw energielabel 
schrappen goed idee?  
Vereniging Eigen Huis (VHE) wil dat minis-

ter Ollongren de plannen voor een nieuw 

energielabel schrapt. Want de minister wil dat 

alleen professionals het energielabel kunnen 

bepalen. Denk aan een vloer- en gevelopper-

vlak inmeten en het type cv, de warmtepomp 

of mechanische ventilatie bepalen. Hierdoor 

hebben alleen energieadviseurs voordeel bij 

het nieuwe label. 

VHE-directeur Cindy van de Velde is van me-

ning dat het nieuwe energielabel veel duurder 

en omslachtiger is dan het huidige label. “Het 

biedt een huiseigenaar of koper geen enkel 

nieuw inzicht of beter handelingsperspectief 

om de woning energiezuiniger te maken”, 

aldus Van de Velde. “Als de plannen van de 

minister doorgaan, moet een huiseigenaar 

waarschijnlijk vanaf 1 juli 2020 voor zijn 

energielabel een labeladviseur inschakelen. 

Dat kost al snel 190 euro. Het huidige label 

kost slechts een paar euro en kan eenvoudig 

zelf online worden geregeld. Een energielabel 

is verplicht bij verkoop of verhuur van een 

woning en is tien jaar geldig.” Vereniging 

Eigen Huis vindt de klimaatakkoordmaatrege-

len veel belangrijker dan het energielabel. Van 

de Velde: “Het nieuwe labelvoorstel sluit hier 

niet op aan, biedt huiseigenaren geen enkel 

nieuw perspectief en leidt alleen tot gedoe en 

onnodige kosten.”

Indruk maken
Opleveren is geen kunst, zeker als er 

tevredenheid is over je klus. Tijdens de 

voortgang van de klus heb je ongetwij-

feld van je klant signalen gehad over 

wat zij van jouw werk vinden. Bijstu-

rende opmerkingen of een ‘open bek’ 

van bewondering. Je weet wat je nu te 

wachten staat. Je pakt een opdracht-

formulier, loopt samen de klus door en 

vinkt de afgesproken werkzaamheden 

af. Eventuele opmerkingen noteren, 

afspraken over maken en handtekening 

er onder. Fijn, dank u wel, en tot de vol-

gende keer graag. Gebruikelijk, toch?

Je klant is blij en zal zeker vol trots jouw 

project showen. Maar hoe zorg je nu dat 

ze (positief) aan je blijven denken. 

Maak een oplevermap met daarin gege-

vens van de gebruikte materialen, ook 

het merk, het type, de kleur. Lever foto’s 

van start en finish en alle essentiële 

momenten (waar lopen de leidingen et 

cetera), geef onderhoudsaanwijzingen, 

lever gebruiksaanwijzingen mee en geef 

een onderhoudsplanning met bijvoor-

beeld een (gratis) controle over een jaar. 

Alle info is zo bij de hand en jij hoeft 

niet meer via oude facturen zaken op te 

zoeken. En alle info subtiel voorzien van 

jouw naam en telefoonnummer. Een ding 

weet je dan zeker: ze zullen jou bellen 

als er weer wat moet gebeuren. Je maakt 

een onuitwisbare (positieve) indruk. 
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