Ook € 200 besparen op
uw energierekening?
Doe mee met ‘Energie maakt je warm’!
Honderden euro’s per jaar besparen door bewust om te gaan met
energie… dat kan!
De Zwolse woningcorporaties en de gemeente Zwolle dagen u uit om,
samen met uw buren, de meeste energie te besparen om zo de straatprijs van € 1000,- in de wacht te slepen. Bovendien draagt u hiermee
een belangrijk steentje bij aan een beter milieu voor iedereen.

Maak vandaag nog een afspraak met uw energiecoach;
want hoe eerder u begint hoe meer u kunt besparen

Doet u ook mee?

Uw energiecoach is (in te vullen door coach)

De energiecoaches van de campagne ‘Energie maakt je warm’ kunnen u precies
vertellen hoe u heel gemakkelijk veel energie (en dus geld) kunt besparen.
Zij hebben hiervoor een training gevolgd bij Natuur en Milieu Overijssel.
De energiecoach komt bij u thuis. De tips die zij geven zijn dan ook helemaal
afgestemd en toepasbaar op uw persoonlijke situatie.

Tips besparen op gasverbruik

Tips besparen op elektriciteit

-

-

-

-

-

Verwarm alleen als je er bent. Zet
de thermostaat laag een uur voordat
u gaat slapen of de deur uitgaat
Gordijnen voor het raam houden
warmte binnen.
Pas wel op dat ze niet voor
de radiator hangen.
Ventileer uw huis regelmatig
kortstondig. Droge lucht is
makkelijker te verwarmen
dan vochtige lucht.
Gebruik een waterbesparende
douchekop en/of douche korter

-

Hang zo veel mogelijk de was op.
Een droger gebruikt veel elektriciteit
Let op het energielabel en/of
verbruik van elektrische apparaten.
Schakel elektrische apparaten
volledig uit (dus niet op standby)
Was op een zo laag mogelijke
temperatuur

___________________________________
___________________________________
Bel __________________________________
voor het maken van een afspraak

Onze energiecoach kan u tips
geven, helemaal afgestemd op
uw persoonlijke situatie. Maak
vandaag nog een afspraak.

Energie maakt je warm is een initiatief van woningcorporaties SWZ, deltaWonen en Openbaar Belang, de gemeente Zwolle en Natuur en Milieu Overijssel.

Zelf energiecoach worden?
Ook dat kan! Meldt u hiervoor aan bij
Wijnand Jonkers van Natuur en Milieu
Overijssel: 038 - 425 09 66 of via email:
jonkers@natuurenmilieuoverijssel.nl.

