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Een groen label 
is beter voor 

het milieu!

Het energielabel bestaat uit een 
rapport met het energielabel 
wat uw huis heeft gekregen en 
een rapport van enkele pagina’s 
waarin de eigenschappen van 
de woning vermeld worden.    

Waarde van uw 
onroerend goed
Woningen met een groen 
energielabel worden makke-
lijker verkocht en tegen een 
hogere prijs, dan woningen met 
een rood energielabel. Dit heeft 
te maken met de energiekosten 
die voor de bewoner iedere 
maand terug komen. Deze zijn 

uiteraard bij een groen label 
vele malen lager dan bij een 
rood label. Een groen label is 
dus goed voor het milieu, maar 
ook voor uw eigen portemon-
nee. Dit is ook weer een ex-
tra reden om te letten op het 
energielabel en te investeren in 
energiebesparing. 

Verplichting
Vanaf 2013 moeten bezitters en 
huurders van onroerend goed 
zeker zijn van een energielabel. 
Zonder het energielabel kan er 
dan geen verkoopcontract de 
notaris meer passeren. 

Labelsprong is een jong en 
dynamisch bedrijf en verstrekt 
onafhankelijk advies over ener-
gielabels.

De missie van Labelsprong is om 
eigenaren van onroerend goed 
maximaal te helpen en te advise-
ren om energiebesparende maat-

regelen te nemen. Uw woon-
lasten bestaan voor een groot 
deel uit energiekosten, dus 
besparen op uw maandelijkse 
kosten is uw eerste winst. 

Ons streven is om met minimale 
investeringen te komen tot een 
maximale Labelsprong!
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Van een 
G   -label naar een 
G   roen label met 
Labelsprong!



Neem vrijblijvend contact 
met ons op voor meer 

informatie of een afspraak!

De kracht van goed 
advies en garantie 
op resultaat!
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 A Zilverstraat 128
  2544 EL Den Haag
 

 T  070-3598804
 E  info@labelsprong.nl
 W www.labelsprong.nl
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Een groen label 
bespaart een 
hoop kosten!

Het energielabel geeft inzicht 
in de energiezuinigheid van 
een woning of gebouw. In het 
energielabel staat echter niet 
vermeld wat de kosten, de 
opbrengsten en de comfort-
verbeteringen zijn van de maat-
regelen die u neemt voor een 
hoger label. 

Labelsprong geeft dat wel en 
neemt ook nog eens de werk-
zaamheden uit handen. Dus 

geen zorgen, maar wel een 
hoger label!

Ook voor VvE’s, woningbouw-
verenigingen en vastgoedon-
dernemers verstrekken wij 
advies op maat en kijken wij 
naar wat de potentie is van het 
onroerend goed om een Label-
sprong te maken met minimale 
investeringen. Voor deze 
groepen kunt u specifi ekere 
informatie opvragen. 


