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Overname NL Isoleert opent deuren naar 2,5 miljoen
huishoudens	
  
Energiebesparing van groot belang voor de energietransitie
Amersfoort, 11 oktober 2017. Duurzame energie wordt mainstream. Hoewel
nog niet iedereen de urgentie voelt, is de energietransitie in volle gang. De
consument stapt langzaam over op groene stroom en zonnepanelen zijn
inmiddels ingeburgerd. De grootste revolutie verplaatst zich van buiten naar
binnen. De slag om de consument gaat over besparen. Nederland Isoleert is
vanuit het niets in 2012, gegroeid tot marktleider in woningisolatie. Vorige
week is de overname door Essent bekendgemaakt. Dankzij die overname
krijgen de 2,5 miljoen klanten van Essent voorrang in energiebesparende
maatregelen. Want dat het dringen wordt, staat vast.
Nederland Isoleert oprichter Raoul Kiksen: “Ik sta nog te stuiteren. We groeiden
al hard, we hebben met ons ‘besparen zonder verbouwen’ isolatieconcept al
rond de 40.000 woningen kunnen isoleren in vijf jaar tijd. Maar met de
overname door Essent komen we in een hele nieuwe league terecht. We worden
onderdeel van het expertise center energie besparen en kunnen nu fors
investeren in mankracht. Mijn missie uit 2012 om heel Nederland versneld en
binnen 10 jaar te isoleren, komt nu ineens sprongen dichterbij."
Sander Leenders, directeur E+ bij Essent: “Wij zien de noodzaak en urgentie
van de energietransitie naar duurzaam. Om volledig duurzaam te worden,
moeten we alle huizen in Nederland isoleren. Elke kilowattuur die niet wordt
verbruikt, hoeft immers ook niet te worden opgewekt. Goede isolatie van je
huis betekent een flinke energiebesparing en een lagere energierekening. Dat
scheelt al gauw honderden euro’s per jaar.”
Voor de oprichters en aandeelhouders van Nederland Isoleert, waaronder
Stichting DOEN, is de overname door Essent een mooie stap. “Voor ons
betekent deze overname een grote sprong voorwaarts in het isoleren van
woningen en dus het terugdringen van de CO2-uitstoot,” zegt Jasper Snoek,
financieel directeur van DOEN. “Heel mooi dat wij aan de wieg hebben kunnen
staan van Nederland Isoleert, en fantastisch dat het bedrijf nu als onderdeel
van Essent echt flink vaart kan maken met het isoleren van woningen.”
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Prestaties NL Isoleert in 2016
• Woningen geïsoleerd: 10.000
• M2 spouwmuur geïsoleerd: 850.000
• Besparing energiekosten: 5 miljoen euro
• Besparing gasverbruik: 7.650.000 M3
• Besparing CO2: 13.617.000 Kg

Fotobijschriften:
•
•

Raoul Kiksen (r), oprichter en directeur NL Isoleert en Sander Leenders,
directeur E+ Essent bezegelen de overname
Raoul Kiksen, oprichter en directeur NL Isoleert

Noot, niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Raoul Kiksen, directeur Nederland Isoleert
06-21802719
raoul@nederlandisoleert.nl
www.nederlandisoleert.nl
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