Slim op weg naar een duurzaam Capelle
Energie besparen loont!
Capelle aan den IJssel werkt toe naar een duurzame stad. Dat doen we slim en stap voor stap.
Energie besparen is een eerste stap. Wist u dat u met hele simpele, kleine maatregelen al flink
kunt besparen op uw energierekening? Deze kleine maatregelen zijn vaak door u zelf uit te voeren.
Dat is beter voor het klimaat en voor uw portemonnee. De gemeente Capelle aan den IJssel helpt
u hier graag bij! In 2020 krijgt u, als woningeigenaar in Capelle, maar liefst €90,- cadeau van de
gemeente voor een duurzaam advies en/of energiebesparende maatregelen.
U kunt uw persoonlijke kortingscode gebruiken op de webshop van het energieloket,
de WoonWijzerWinkel.
Het werkt heel eenvoudig: u gaat naar de website www.woonwijzerwinkel.nl/capelleaandenijssel en
kiest daar een product naar keuze. Dat kunnen energiebesparende maatregelen zijn en/of een advies.
Bekijk het aanbod ook op de achterkant van deze flyer.
U kiest voor €100,- of meer aan producten en ontvangt €90,- korting!
Let op: elk huishouden kan slechts één keer gebruik maken van deze actie. Meer informatie kunt u
vinden op de website www.woonwijzerwinkel.nl/capelleaandenijssel.
Wees er snel bij, want op is op!
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WOONWIJZERBOX
Deze box kan naar wens worden ingevuld met energiebesparende
maatregelen, zodat u alleen producten ontvangt die passen bij
uw woonsituatie. Denk bijvoorbeeld aan een radiatorventilator,
een LED-lamp of een waterbesparende douchekop.
Bekijk het complete aanbod op www.woonwijzerwinkel.nl/
capelleaandenijssel.

WoonWijzerScan
De WoonWijzerScan is een snelle quickscan
van de woning en kost €10,00. U vult uw
gegevens online in en ontvangt na enkele
dagen een overzicht in uw mailbox. Hier ziet
u in één oogopslag wat de duurzame kansen
van uw woning zijn. U zult zien dat energie
besparen minder ingewikkeld is dan het lijkt.
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t.w.v. €69,Tijdens een adviesgesprek in de showroom
van de WoonWijzerWinkel bespreekt de
adviseur in een uur tijd uw woonsituatie.
Na afloop van het gesprek weet u precies
welke duurzame stappen bij uw prioriteiten
en situatie passen.
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Bij een woningopname komt een bouwkundig adviseur bij u thuis langs en loopt samen
met u de woning door. Vervolgens bespreekt
u de bevindingen met de adviseur.
De adviseur kan u tevens helpen bij het
aanvragen van offertes.
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