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Op dinsdag 17 januari wordt er tussen 07.00 – 12.00 uur een warmtescan uitgevoerd door het bedrijf 

Pulsar Energie Advies. 

 

Wat voor soort inspectie wordt er uitgevoerd? 

Voor de woningverbetering die bij uw woning staat gepland willen wij de kwaliteit van de spouwmuur en 

de warmtelekken controleren. Met speciaal apparatuur worden de temperaturen op verschillende 

plaatsen rondom uw woning in kaart gebracht. Er komt dus niemand bij u binnen. 

 

Een speciale camera meet (van buitenaf) op veilige afstand de temperatuur verschillen en registreert dit 

in beelden. Er kan niet door de gevels of het glas heen gekeken worden. Zie afbeelding hieronder. 
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Wat vragen wij van u? 

Voor een optimaal resultaat verzoeken wij u vriendelijk om de volgende maatregelen te nemen: 
- Zet de verwarming op 21°C de avond voordat u gaat slapen (zodat het minimaal 8 uur voor de 

tijd overal 21°C is); 

- Draai de knoppen van alle radiatoren helemaal open; 

- Sluit alle ramen, buitendeuren en roosters en laat rolluiken geopend; 

- Zet alle binnendeuren open; 

- Zorg dat er niets tegen de gevels is geplaatst (geen bankjes, bloemputten, containers, fietsen 

etc.); 

- Laat indien van toepassing poorten en schuttingen die toegang geven tot de achterzijde van uw 

woning open; 

- Indien de oprit van uw woning grenst aan een buitengevel, houdt deze dan vrij van auto’s en 

fietsen. 

Wat zijn de meest gestelde vragen? 

Waarom moet ik mijn woning verwarmen? 

Bij thermografie van gebouwen wordt er onder andere gekeken naar warmte die ongewenst ontsnapt uit 

de woning. Een temperatuur verschil van tenminste 15°C tussen binnen en buiten is hierbij wenselijk. 

 

Waarom moeten ramen en deuren gesloten blijven? 

Door ramen en deuren ontsnapt warmte uit de woning die zichtbaar is op de warmtebeelden. Dit is niet 

wenselijk.  

 

Kun je met een warmtebeeldcamera door glas heen kijken? 

Bij gebouwen thermografie maken wij gebruik van een korte golf camera. Voor dit type camera is glas 

niet doorzichtig. U bent dus niet zichtbaar op de opnames. Ook niet indien de gordijnen geopend zijn. 

 

 
Heeft u nog vragen? 
Voor vragen kunt u ons telefonisch bereiken op 0525 – 22 50 83 of een e-mail sturen naar 
deltaproject@salverda.nl.  
 

 

Met vriendelijke groet, 

Salverda Bouw BV 

 

 

 

 

 

 

Niels Olofsen        Yvette van Daelen 

Uitvoerder             Woonconsulent 

 

 


