
op naar 
de laagste 

energierekening 
ooit!

De gemeente 
heeft een mooie  
aanbieding 
voor u!

In 2020 helpt gemeente Wageningen huis-
eigenaren op weg naar een lagere energie-
rekening: kies zelf uw besparingsstap en 
krijg deze gratis of met korting. Want niet 
iedereen hee�  hetzelfde huis en dezelfde 
behoe� es. 

Uw huis tochtvrij maken? Advies door een 
energieadviseur? Korting op zonnepanelen? 
Kies het zelf!  En: wees er snel bij, want 
op = op.

De opties vindt u in het keuzemenu op de 
achterzijde. Per adres kunt u één optie kiezen. 
Op wageningenduurzaam.nl/hoe-laag
vindt u meer informatie en kunt u zich aan-
melden. 

Hoe 

kun 
je 
gaan?

gala

wageningenduurzaam.nl/hoe-laag



Welke besparingsstap kiest u? 
Per adres kunt u één optie kiezen (op=op!)

Meld u aan op
wageningenduurzaam.nl/

hoe-laag

wageningenduurzaam.nl/hoe-laag

VvE-bezoek 
energieadviseur

Bent u eigenaar van een appartement in 
een VvE en bent u benieuwd welke slimme 
stappen uw VvE kan zetten om energie te 
besparen? Verzamel ten minste 4 apparte-
mentseigenaren uit uw VvE en de energie-
adviseur komt gratis langs voor een uit-
gebreid huisbezoek en follow-up. Hoe meer 
buren er meedoen, hoe meer tijd de energie-
adviseur voor u hee� . 

Is uw VvE daarna enthousiast geworden? 
Voor VvE’s die grote stappen willen zetten 
zijn er subsidies voor maatwerkbegeleiding 
beschikbaar. 

Huisbezoek 
van de ‘Tochtbusters’
Bespaar gas, elektriciteit of water

Bij veel huizen valt met kleine maatregelen 
nog veel energie te besparen. Dat scheelt 
geld en zorgt dat u comfortabeler woont. 
Valt hier bij uw huis nog wat te winnen? 
Kies dan voor deze optie! Ons studenten-
klusteam Warm Wageningen komt met 
praktische tips en een bak� ets vol materi-
alen bij u aan huis, zodat u meteen energie 
kunt besparen. Dit kost u niets. De tocht-
busters kunnen bij u thuis aan de slag met: 

• Tocht, vocht en ventilatie
• Elektra en water 
• Verwarming

Huisbezoek van de
energieadviseur 

Wilt u graag dat er een energieadviseur aan 
huis langs komt om u gedetailleerd te ad-
viseren? Met deze optie krijgt u het tweede 
uur van een huisbezoek en de organisatie-
kosten gratis (twv €90). Dit advies kost u 
dan nog  €60. De adviseur loopt door uw 
huis en gee�  advies op maat:
welke maatregelen passen bij uw wensen 
en woning? Een goede keuze als u speci� e-
ke vragen hee�  of als u in het algemeen wilt 
weten wat slimme besparingsstappen zijn 
voor uw eigen huis. 
Dit advies is dus niet volledig gratis maar 
ervaring leert dat het u uiteindelijk wel veel 
geld kan besparen! 

Energieadvies samen 
met uw buren

Hee�  uw type huis een speci� ek probleem 
dat u deelt met buurhuizen? Hebben jullie 
dezelfde verduurzamingsvragen? Doe het 
werk samen en bereik meer! 
Verzamel minstens 4 buurtgenoten voor 
een gericht en gratis energieadvies voor 
uw woningtype. Bijvoorbeeld; hoe zijn die 
lastige dakraampjes beter te isoleren? Hoe 
komen wij van die vochtige kruipruimtes 
af ? Kunnen onze carports die zonnepane-
len wel dragen? 
Hoe meer buren er meedoen, hoe meer 
tijd de energieadviseur voor u hee� .

Zonnepanelen Zonder 
Zorgen € 90 extra korting

Met zonnepanelen wekt u zelf groene 
stroom op, u bespaart veel geld op uw 
energierekening en het rendement is een 
stuk hoger dan op een spaarrekening. Een 
slim idee dus! 
In 2019 startte de actie Zonnepanelen 
Zonder Zorgen, waarmee huiseigenaren 
in Wageningen met korting zonnepanelen 
kunnen aanscha� en: www.wageningen-
duurzaam.nl/zon Bent u van plan zonne-
panelen aan te scha� en? Kies dan voor 
deze optie. Als u deelneemt aan de actie 
Zonnepanelen Zonder Zorgen krijgt u bij 
aanschaf van zonnepanelen bovenop de 
actiekorting nog eens €90 extra korting.


