Aan de bewoner(s) van
«Adres»
«POSTCODE» «WOONPLAATS»

Onderwerp

: Acties om energie te besparen

Apeldoorn, 29 oktober 2021
Beste bewoner,
Wilt u besparen op gas en elektriciteit? De komende weken organiseert gemeente Apeldoorn met
energiecoöperatie deA diverse acties die u helpen uw energieverbruik te verlagen. Dat is goed voor onze wereld,
en voor uw portemonnee. In deze brief geven we informatie over de acties die voor uw huis mogelijk interessant
zijn. Aanmelden voor de acties kan op www.de-a.nl/injouwbuurt
Energiedisplay
Is uw energieverbruik hoger dan verwacht? De Geo Trio II helpt uw verbruik op te
sporen en te besparen! Deze real-time-gebruiksmeter voor gas en elektra sluit je
aan op een energiemeter van 2014 of jonger.
Tijdens deze actie betalen inwoners van Apeldoorn slechts €19.95 (normaal
€99.95) voor deze touchscreen energiedisplay.
Ook is er een webinar over het energiedisplay voor extra uitleg en handige tips.
Energiecoach
Meer comfort in huis, isolatie, of een warmtepomp, ieders woonwensen zijn verschillend. Wilt u met uw huis aan
de slag en vraagt u zich af waar te beginnen? De energiecoach komt bij u thuis.
Hij denkt met u mee over het verduurzamen van uw woning. Na het gesprek heeft u een handig stappenplan
en een kostenindicatie. Passend bij uw huis en bij uw wensen. Het advies van de energiecoach is gratis.
CV, wat kan je ermee?
Wist u dat de meest HR-ketels minder warmte leveren dan ze kunnen? Met deze actie
wordt uw cv-installatie opnieuw ingesteld. Daardoor gebruikt u minder gas en wordt
uw huis gelijkmatiger verwarmd. Uw installatie is dan ook direct voorbereid op de
overstap naar een hybride warmtepomp. Tijdens de actie krijgt u een korting van €75.
Warmtebeeld
Met een warmtecamera is te zien waar de warmte weglekt uit uw huis en waar de kou
binnenkomt. Daardoor zie je waar isolatie nodig is! Tijdens deze actie krijgt u een
gratis warmtebeeld van uw huis, met extra uitleg en advies. Meld u dus snel aan voor
een warmtebeeld van uw huis.

Isolatieactie met subsidieaanvraag
Met isolatie bespaart u direct op uw gasrekening. Tijdens deze inkoopactie krijgt u een mooi aanbod voor isolatie
van spouwmuren, vloeren en glas in uw woning.
Ook kunt u direct checken of u in aanmerking komt voor subsidie. Zo ja, dan wordt de subsidieaanvraag gratis
voor u gedaan. U profiteert van kwaliteit, gemak en een scherpe prijs van betrouwbare bedrijven uit de buurt.
Heeft u vragen? Wilt u zich aanmelden? Kijk op: www.de-a.nl/injouwbuurt of mail naar deA: info@de-a.nl
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