
Weer zo’n mooie actie van het Energieloket! Deze keer kunnen ook 
huurders profi teren. Iedereen die isolatiemateriaal en ledlampen 
aanschaft ontvangt van ons een vergoeding van maximaal € 50,-.

Dus ook als u kleine maatregelen neemt om energie te besparen, 
wordt u door ons beloond. Koop nu tochtstrips, radiatorfolie, 
ledlampen of andere duurzame artikelen! Wel vragen we van u 
een eigen bijdrage van 20%. Voor de voorwaarden zie 
duurzaamwierdenenter.nl/rre

Weer ¤ 50,- cash! Nu ook voor de aanschaf
 van kleine duurzame goederen.

duurzaamwierdenenter.nl

Wij vergoeden uw
isolatiemateriaal en ledlampen
Ook voor huurwoningen!

Voor een 

duurzamere 

gemeente 

Wierden.

Energieloket



Invulvelden:

Naam

Adres

Postcode + woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

IBAN

Ik heb voor . euro duurzame artikelen gekocht en lever hierbij de 
bonnetjes in. e aangeschafte artikelen worden gebruikt in mijn eigen woning.
(kruis aan wat van toepassing is)

   Ik wil graag een afspraak maken voor een huisbezoek van de 
Energiecoach voor voorlichting over verlaging van de energiekosten

  Ik ga akkoord met de actievoorwaarden zoals vermeld op de website*

Datum    Handtekening

*Bekijk de actievoorwaarden op https://duurzaamwierdenenter.nl/rre

duurzaamwierdenenter.nl

Vul onderstaande gegevens in en
ontvang 80% van het aankoopbedrag.

Deze fl yer kunt u samen met de bonnetjes inleveren tijdens het spreekuur van het 
Energieloket. Elke woensdag van 16.00 tot 19.00 in de hal van het gemeentehuis.

Energieloket

Deze flyer kunt u invullen met bijvoorbeeld Acrobat Reader. U kunt hem ook printen en met 
een pen invullen. 
Daarna scant u het formulier en de bonnetjes (een foto maken mag ook) en stuurt u dit 
formulier met de bonnetjes naar duurzaamwierdenenter@gmail.com. Of u levert ze in bij 
het Energieloket, elke woensdag van 16 - 19 uur in de hal van het gemeentehuis. Of in de 
brievenbus van SDEWE op Gildenweg 8, 7641AZ  Wierden.
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