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Steeds meer mensen gaan aan de slag met energiezuinig wonen. Dit scheelt in energiekosten, geeft meer 
wooncomfort en het is goed voor het milieu. Ook als huurder kunt u uw energieverbruik verlagen en zo op 
de kosten besparen. We hebben voor huurders een cadeaubon ter waarde van €80,- beschikbaar om uw 
energieverbruik te verlagen. Ook kunt u informatie krijgen tijdens een online informatieavond of via Het 
Nieuwe Wonen. In deze brief leest u hier meer over. 
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energiebesparende producten, zoals tochtstrips, LED lampen of een waterbesparende douchekop. Zo kunt u 
direct aan de slag met energie besparen. U moet deze cadeaubon nog wel zelf aanvragen. Meer informatie 
over het aanvragen van de cadeaubon vindt u op bijgevoegde bon. 
Let op: er is een beperkt aantal bonnen beschikbaar, op = op! 

Online informatieavond 
Verder organiseert de gemeente samen met Fien Wonen en het Regionaal Energieloket een online 
informatieavond over energiebesparing. Deze informatieavond vindt in januari 2022 plaats. Tijdens deze 
avond krijgt u handige tips en antwoord op vragen als 'Hoe kies ik de juiste LED lamp? En hoe gebruik ik 
radiatorfolie? Daarnaast kunt u zelf uw vragen stellen. Na afloop krijgt u een informatiepakket. De datum 
van deze avond en verder informatie over hoe u zich kan aanmelden, krijgt u nog door via Fien Wonen en 
via de gemeentepagina in het Kontakt. 

Adviesgesprek met een wooncoach 
Naast de informatieavond is het ook mogelijk om in gesprek te gaan met een wooncoach. Weet u niet goed 
waar te beginnen met energiebesparing? Een wooncoach denkt graag met u mee. U kunt rechtstreeks 
contact opnemen met de coaches. Dit kan per mail naar: info@hetnieuwewonen.nl of telefonisch via 0345-
533 933. Meer informatie vindt u op de website www.hetnieuwewonen.nl. 

Vragen 
Heeft u nog vragen over de cadeaubon of heeft u hulp nodig bij het aanvragen ervan, neem dan contact op 
met het Regionaal Energieloket. Dit kan per mail naar: proiecten@reqionaalenerqieloket.nl of telefonisch 
via 088-525 4110. 

Ik wens u heel veel 'bespaarplezier' toe en een lagere energierekening! 

Met vriendelijke groet, 

Christa Hendriksen 
Wethouder Duurzaamheid 

Gemeente Vijfheerenlanden / Postbus 11 / 1,11,0 AA Leerdam ; 

Elisabeth ter Borg 
Directeur Fien Wonen 

088 - 599 7000 ; viJfheerenlanden nl ; info@viJ fheerenLanden.nl 
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ZELF ENERGIE BESPAREN 

Gemeente Vijfheerenlanden bouwt samen met u aan een 

duurzame toekomst. Het is daarbij belangrijk dat we ons 

energieverbruik verminderen door energie te besparen. Dit 

is niet alleen goed voor het klimaat, maar zorgt ook voor 

een lagere energierekening en meer comfort in huis. Energie 

besparen kan al met kleine en simpele maatregelen, zoals 

een w aterbesparende douchekop, ledlampen, radiatorfolie, 

deurdrangers of een tijdschakelklok. Dankzij een subsidie van 

het Rijk kunnen we u een cadeaubon van€ 80,-aanbieden, 

waarmee u deze energiebesparende producten kunt kopen. 

Daarnaast helpen we u graag verder op weg om uw huis 

te verduurzamen en energie te besparen. Dit doen we 

onder andere samen met 'Het Nieuwe Wonen' en het 

'Regionaal Energieloket'. U kunt bijvoorbeeld een gratis 

adviesgesprek met een wooncoach aanvragen via de website 

hetnieuwewonen.nl. Voor inkoopacties voor energiebesparende 

producten zoals isolatie leest u meer over op de website 

regionaalenergieloket.nVvijfheerenlanden/acties. 

Waterbesparende douchekop Tochtstrip 

EmJ2 MOLL" 

HOE VRAAG IK DE CADEAUBON AAN? 

Ga naar de website regionaalenergieloket.nVgemeente/ 

cadeaubon. Klik daarna op de knop 'cadeaubon aanvragen'. Vul 

uw gegevens in en kies of u de cadeaubon per post of per e-mail 

wilt ontvangen. U kunt de cadeaubon vervolgens inwisselen bij 

één van de deelnemende webshops of w inkels bij u in de buurt. De 

deelnemende winkels zijn t erug te vinden op de website. 

Let op: Per huishouden kan één keer gebruik worden gemaakt van 

deze actie. Heeft u vorigjaar meegedaan met de actie? U kunt dit 

jaar weer meedoen! OP=OP. 

Hulp nodig bij het aanvragen of inwisselen van de cadeaubon? 

Neem contact op met het Regionaal Energieloket 

via 088- 525 4110 of stuur een e-mail naar 

vragen@ regionaalenergieloket.nl. 
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Deurdranger 

Meer producten zijn te vinden op de website! 




