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Concreet hulpmiddel bij de  
stap voor stap verduurzaming
De overheid wil dat alle huizen in Nederland in 2050 van het aardgas af zijn. Daarom 
stappen steeds meer Nederlanders over naar andere manieren van verwarmen. Dat 
lijkt voor veel woningeigenaren een ingewikkeld traject met veel grote investeringen 
en veel keuzemogelijkheden die verlammend werken. Veel mensen twijfelen of een 
warmtepomp in hun woning wel goed werkt, de woning moet immers voldoende zijn 
geïsoleerd. Enpuls wil die woningeigenaren vooral stap voor stap in beweging krijgen met 
concrete tools en hulpmiddelen. Met de 50-gradentest wordt duidelijk of de woning, die 
normaal met 80 graden verwarmd wordt, op dit moment al geschikt is voor duurzaam 
verwarmen op lagere temperatuur. Dat geeft vertrouwen. Kortom, de 50-gradentest is 
een eerste stap in de verduurzaming van de woning.

Wat is de 50-gradentest?
Iedereen kan zijn eigen CV instellen op 50 graden, maar veel mensen vinden dit lastig.  
Wij nemen daarom mensen bij de hand en helpen hen met instructieteksten, filmpjes 
en de juiste handelswijze. Na het instellen van de temperatuur zullen de gebruikers 
gedurende minimaal 14 dagen ervaren of hun woning comfortabel warm blijft. Na 
de testperiode evalueert de tool de ervaringen met de gebruikers en komt met een 
gericht vervolg advies. Bijvoorbeeld welk type warmtepomp geschikt zou zijn, of welke 

aanvullende isolerende stappen nodig zijn. 

Kosteloos beschikbaar
De 50-gradentest is kosteloos beschikbaar voor elke organisatie en woningeigenaar  
via de website van Milieu Centraal: www.milieucentraal.nl/50-gradentest

De 50-gradentest in uw eigen huisstijl?
Wanneer u als organisatie de 50-gradentest met uw eigen look-and-feel 
wilt aanbieden aan uw achterban, dan kan dat ook. Via een white label 
of API kunt u de tool aanpassen en aanbieden in uw eigen huisstijl. 
Alleen voor de benodigde aanpassingen wordt een kostenvergoeding 

gevraagd.

Wilt u meer informatie? Informeer dan bij Roy Roessink van 
Enpuls via roy.roessink@enpuls.nl of 06-51137275.

milieucentraal.nl/50-gradentest


