
Verbeter & Bespaar
Uw Energieloket  

Zwolle

Bespaar mee en profiteer direct!
Aa-landen gaat energie besparen  
Beste bewoner,

Het Energieloket Verbeter & Bespaar Zwolle vervolgt de campagne om de woningen in de Deurzerdiep, Eelderdiep, Vledderdiep,  
Anrijperdiep, Rengersdiep, Eerbeek, Elsbeek, Giesbeek, Glanerbeek , Haarbeek, Hofbeek, Leerninkbeek, Leuvenumsebeek, 
Loenensebeek, Lovinkbeek, Polbeek, Puutbeek, Reggelaan, Rutbeek, Ruurlosebeek, Slingerbeek, Soerensbeek, Strielandsebeek, 
Verwoldsebeek, Voerdensebeek, Vordensebeek en de Maaslaan energiezuiniger te maken. Dit doen we via een zogenaamde 
straataanpak. Dit is voor u een unieke kans om energiebesparende maatregelen in uw woning te laten uitvoeren!  

Zo werkt de straataanpak:
1.  Er vindt een woningonderzoek plaats bij enkele woningen in uw straat, om te bekijken hoe - per type woning - het beste energie
 kan worden bespaard en/of energie worden opgewekt. Tijdens een bijeenkomst praten we u hierover bij. U krijgt dan tips hoe
 u energie, en dus geld, kunt besparen.
2.  Inmiddels zijn er consortia opgericht, o.a. is DCZ (Duurzaamheid Combinatie Zwolle), een initiatief van lokale bedrijven opgericht,
 lid van het Energieplein Zwolle-Kampen, die gespecialiseerd zijn in het verduurzamen van uw woning. 
 Mocht u daarin geïnteresseerd zijn dan kan het consortium u een aantrekkelijk aanbod doen. zodat u de maatregelen kan uit   
 voeren en natuurlijk kan dit tegen een zeer scherp aanbod als er meerdere woningen meedoen.

De uitkomsten van het woningonderzoek/woningmaatadvies worden bekend gemaakt tijdens een informatiebijeenkomst op
11 mei 2016 voor uw straat en op de website van Verbeter & Bespaar Zwolle.

De bijeenkomst 11 mei 2016     
Locatie:  Multifunctioneel Centrum De Bolder  
  Dobbe 29, 8032 JW  Zwolle

Programma:  11 mei 2016
• 18.45 uur  Inloop
• 19.00 uur  Verbeter & Bespaar vertelt over subsidies en leningen
•  19.30 uur  DZC vertelt over de energiebesparingsmogelijkheden 
  in uw woning en de realisatiekosten
•  20.00 uur  Vragen/ advies
•  20.30 uur  Sluiting

Voor wie
• alle bewoners van de Deurzerdiep, Eelderdiep, Vledderdiep, Anrijperdiep, Rengersdiep, Eerbeek, Elsbeek, Giesbeek, Glanerbeek ,  
 Haarbeek, Hofbeek, Leerninkbeek, Leuvenumsebeek, Loenensebeek, Lovinkbeek, Polbeek, Puutbeek, Reggelaan, Rutbeek, 
 Ruurlosebeek, Slingerbeek, Soerensbeek, Strielandsebeek, Verwoldsebeek, Voerdensebeek, Vordensebeek en de Maaslaan.

Nadere informatie
Meer informatie over het energieloket Verbeter & Bespaar Zwolle. 

Coos Timmermans (projectleider energieloket Verbeter & Bespaar Zwolle)
Telefoon: 06 2397 6208
info@verbeterenbespaar.nl

WWW.VERBETERENBESPAAR-ZWOLLE.NL


