Energie én geld besparen
Ontvang een gratis Energiebox t.w.v. € 70,-

Doet u mee?
Meld u aan voor een bijeenkomst!

Doe mee!
In Nederland gebruiken we steeds meer energie. We verwarmen er
ons huis mee, we gebruiken gas of elektriciteit om te koken. Energie
en water kosten geld en het gebruik belast de natuur.
Tijdens een bijeenkomst krijgt u informatie over hoe u bewust kan
omgaan met energie en water zonder verlies van comfort.
Ook krijgt u voor enkele honderden euro’s aan besparingstips,
informatie over gezond en veilig wonen én een energiebespaarbox
met besparingsmaterialen ter waarde van € 70,-. Deze Energiebox wordt
tijdens de bijeenkomst met u samengesteld.

Wat moet u doen?
•

Zorg dat u uw jaarafrekening bij u heeft van elektra, gas en water
De energiecoach kan u alleen adviseren als bekend is hoeveel uw verbruik per jaar is

•

Schrijf de meterstanden op van elektra, gas en water voordat u naar de bijeenkomst
komt en neem deze mee zodat wij een effectberekening kunnen maken

•

Samen met de energiecoach bekijkt u welke maatregelen in uw huis de grootste
besparing opleveren

•

Samen met de energiecoach kiest u de energiebesparende materialen uit een groot
assortiment. Bijvoorbeeld tochtstrip, radiatorfolie, brievenbusborstel, perlator, spaardouchekop, leidingisolatie, LED-lampen, enz. Na twee weken kunt u de Energiebox
ophalen bij de locatie waar u de bestelling heeft gedaan.

•

Indien nodig wordt uw energiebox bij u thuis afgeleverd en worden besparende
materialen aangebracht

Wat krijgt u mee?
•

Samenvatting van de bijeenkomst

•

Haagse Opzuinig Meetlat vol energiebesparende tips

•

Flyer ‘Luchten’ (6 stappenplan)

•

Meterstandenkaart

•

Energievoetafdruk

•

Folder ‘Voorkom vocht in huis’

•

Folder ‘Koolmonoxide’

•

Bestellijst van uw gekozen energiebesparende materialen en schatting
van de te behalen energiebesparing

Waarom meedoen?
•

Deelnemen aan het project kost niets

•

U krijgt een gratis Energiebox met energiebesparende materialen t.w.v. € 70,-

•

U ontdekt hoe eenvoudig energie besparen is en hoeveel geld het kan opleveren

•

Een energiecoach geeft advies op maat

•

U bespaart op uw energierekening

•

Het is goed voor het milieu

•

U werkt mee aan de ambitie van de gemeente Den Haag om in 2040 een
klimaatneutrale stad te zijn

Voorwaarden voor een gratis energiebespaarbox
1

Neem deel aan de voorlichtingsbijeenkomst

2

Neem uw jaarrekeningen en actuele meterstanden mee van electra, gas en water

3

Na een afgesproken periode komen wij  nog een keer uw Energiebox evalueren
en de meterstanden opnemen

	De Energiebox is beschikbaar voor huishoudens met een laag inkomen,
en wordt ter beschikking gesteld door het programma Hou van je huis van
de Gemeente Den Haag. Er kunnen 750 huishoudens meedoen, en op is op.
Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Energie én geld besparen: goed voor
het milieu en voor uw portemonnee
Wilt u meer informatie of aanmelden voor een bijeenkomst?
Dan kunt u bellen of mailen met:
Stichting Aarde-Werk
Cindy Slaghuis
06-8379 9522
cindy@aarde-werk.nl
www.aarde-werk.nl

denhaag.nl/houvanjehuis

