
Profiteer van
gratis energie-
besparende
producten

Beste bewoner,  
 
Goed nieuws! U kunt gratis producten 
uitzoeken waarmee u energie bespaart. 
Zoals tochtstrips, led-lampen en een 
douchewekker. U krijgt hiervoor 70 euro 
van de gemeente.  
 

Doet u mee?  
We adviseren u eerst een energiecoach uit te 
nodigen. Die kijkt met u hoe u het beste kunt 
besparen. Deze coach kunt u gratis aanvragen 
op susteen.nl/acties/hollands-kroon/.  

U kunt ook bellen om u aan te melden. 
Het nummer is 085 808 5119.  
 
Zo’n advies is niet verplicht. U kunt ook direct 
producten kopen. Dat kan u in een winkel doen, 
of in een webshop. 

LET OP: u kunt het bedrag niet deels in een 
winkel en deels in een webshop besteden. 

Op=op!
Deze actie loopt tot 31 

oktober 2022. Het budget 

is ruim, maar beperkt. 

Dus profiteer snel! 



→   U kunt bij alle winkels terecht, 
zoals de bouwmarkten in 
Hollands Kroon.

→    In de winkel zoekt u producten 
uit. Op de achterkant van deze 
brief ziet u welke producten 
meedoen. 

→    U betaalt de producten in de 
winkel en bewaart de bon goed. 

Voordeel:    U kunt de producten bekijken. Als u in Hollands   
Kroon koopt, steunt u onze ondernemers. 

Nadeel:  U moet de kosten voorschieten.

U koopt energiebespaarders 
in een winkel.  

U koopt energiebespaarders via een 
webshop die aan deze actie meedoet.

→    Op de website https://www.
duurzaambouwloket.nl/rrew-
hollandskroon ziet u welke 
webshops meedoen. 

Voordeel:    U hoeft geen geld voor te schieten
Nadeel:  De winkels uit Hollands Kroon profiteren niet mee

Komt u er niet uit?
Dan kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket. 
Mail: info@duurzaambouwloket.nl. Of bel: 072 743 3956 

Mogelijkheid 1

Mogelijkheid 2

→    U gaat naar de website https://
www.duurzaambouwloket.nl/
rrew-hollandskroon 

→    Daar vult u gegevens in die we 
nodig hebben om u te betalen. 
Ook stuurt u een foto van de 
kassabon. 

→    Als uw aanvraag is goedgekeurd, 
krijgt u het geld op uw rekening.  

→    U kiest bij welke webshop u 
producten wilt kopen.  

LET OP: u kunt maar bij één 
webshop winkelen. 



Waaraan kunt u de 
70 euro besteden?  

Warmte Stroom
Leidingisolatie: Om 
rond verwarmings- of 
warmwaterbuizen te doen. 

Brievenbusborstels, 
tochtstrips, warmte- en 
damp-remmende folies:  
Ga op kierenjacht! 

Radiatorfolie: Bevestig de folie 
met magneetjes achter de 
radiator. Dan verwarmt u de 
kamer en niet de muur.

 
Radiator ventilator: U plakt 
de ventilator met magneetjes 
simpel onder de radiator. Een 
kleine ventilator verplaatst de 
lucht beter, zodat de kachel 
lager kan. Maakt wel een 
beetje geluid.

Deurdranger of deurveer. 
Zorg dat deuren automatisch 
dichtgaan. Dat helpt om de 
kou in de gang te houden en de 
warmte in de kamer.

Slimme thermostaat: U kunt 
programmeren wanneer de 
kachel aan of uit gaat. Zet ‘m 
bijvoorbeeld een uur voor u 
gaat slapen op 15 graden.
 

Waterbesparende douchekop: 
Kies voor klasse Z (4-7 liter/
min.) of A (7-9 liter/min.). Zo 
doucht u lekker, maar gebruikt 
u minder gas en water. 

Douchetimer: daarmee ziet 
u hoelang u onder de douche 
staat. Kijk of het wat korter 
kan, dat bespaart veel. 

LED verlichting of een 
dimschakelaar voor verlichting: 
LED lampen gaan lang mee en 
verbruiken véél minder energie 
dan gloeilampen. 

Slimme stekkers: Daarmee 
kunt u het energieverbruik 
van apparaten meten en 
apparatuur uitschakelen. 

Stand-by schakelaar: Als de 
tv op stand-by staat, verbruikt 
die nog steeds stroom. Dat 
geldt ook voor laders die in 
het stopcontact blijven zitten. 
Een schakelaar zet apparaten 
volledig uit.  

Energie verbruiksmanager: 
Laat zien hoeveel energie u 
gebruikt en wat dat kost.   

Douche


