Vijf tips

Tip 1
Isoleer cv-leidingen in onverwarmde
ruimtes. Zonder meer een maatregel uit
de besparings top 5, met name omdat
deze eenvoudig zelf te realiseren is.

Kent u deze praktische
bespaartips al?
Tip 2

A

Douche korter. Eén minuut minder lang
douchen kan al tientallen euro’s per jaar
besparen.

A

Thomas Keijzer en Jan Wink zijn
sinds 2010 straatambassadeurs
van de Amstelstraat in het
Soesterkwartier. Onlangs
hebben zij het afgeronde
straatproject geëvalueerd:

Meer informatie?
Wilt u weten wanneer 033Energie in uw wijk actief is en welke activiteiten er
georganiseerd worden? Op www.033energie.nl staan altijd de laatste ontwikkelingen.

Hoeveel gaat u besparen
in uw woning?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief of volg ons op Twitter.
033Energie • Bedrijfsweg 11 • 3831 KE Leusden
Tel: (033) 433 72 01 • Fax: (033) 494 47 31 • info@033energie.nl

Tip 3
Zet alle stand-by apparatuur uit. Dit wordt
vaak vergeten, maar apparatuur stand-by
laten staan is wel een van de grootste
verspillers van het Nederlandse huishouden.

Tip 5

B

C

Tip 4
Voorkom tocht en plaats tochtstrips. Hiermee is het mogelijk om 50m3 aan aardgas
te besparen per jaar. Denk aan de garage of
een bijkeuken. Plaats ook een tochtborstel
of klepje op de brievenbus.

D

B

De werkzaamheden aan de woning zijn goed
verlopen. De meeste betrokkenen geven aan dat

C
D

het comfort is toegenomen. Ook heeft een aantal

gezamenlijk geïsoleerd waren, de wensen

huishoudens aardig wat geld van de energie-

per huis sterk verschillend zijn. Wel was er

leverancier teruggekregen.

bij meerdere huishoudens interesse in:

Waar in de ene woning de grootste slag

1. Kierdichting om tocht langs kozijnen en

gemaakt werd door de zolder te isoleren
en nieuw dubbelglas te installeren, zo is in

Zet de computer zoveel mogelijk uit, zelfs voor een uurtje. Het is een misverstand dat het
E
herhaaldelijk aan en uit zetten van computers slecht is.

E

G

F
G

2. Meerdere huishoudens denken na over

een andere woning de spouwmuurisolatie

zonnepanelen of zonneboiler. Het plaatsen van

samengegaan met het plaatsen van een

zonnepanelen is een project dat op straatniveau

nieuwe achterpui. Al met al maatregelen die

mogelijk financiële voordelen kan opleveren;

een positief effect hebben op het energieBenieuwd naar nog meer handige tips? Kijk danF op www.033energie.nl

deuren te verminderen;

3. Verminderen van stroomverbruik.

verbruik, het wooncomfort en het milieu.
Wilt u ook straatambassadeur worden?
Al pratende kwamen Thomas en Jan tot de

Bel voor meer informatie de Energieambassade

conclusie dat, nadat de woningen

Yvonne Feuerhahn 06-28 33 29 77.
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www.033energie.nl
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033Energie levert meer op!

Maak uw eigen Woningdossier aan en begin met besparen

Word straatambassadeur en
bespaar nog meer

Gas en elektra worden steeds duurder. Dat merkt

vraag krijgt u een antwoord: via uw persoonlijke

u nu al in uw portemonnee en het zal alleen nog

Woningdossier. Zo’n dossier aanmaken is geheel

Bent u van plan om uw woning te isoleren of

organisaties uit Amersfoort en omgeving. In 033Energie hebben we

maar duurder worden. Dat is één reden om mee te

gratis voor bewoners van Amersfoort en omstreken.

gebruik te maken van zonne-energie? Wonen er

doen. En wist u dat een energiezuinige woning ook

Doe het meteen even, op www.033energie.nl. Dan

mensen in uw straat voor wie dezelfde energie-

onze krachten gebundeld.

veel comfortabeler is? Maatregelen zoals isolerend

kunt u gelijk zien welk energielabel uw woning heeft

besparende maatregelen interessant zouden

glas of vloerisolatie maken een huis behaaglijker.

en welke maatregelen u kunt nemen om energie te

Energie besparen doe je samen. U, samen met dertien bedrijven en

Doelstelling 033Energie: 2.000 woningen in
Amersfoort een stuk zuiniger maken. Elke woning
in het project twee energielabelsprongen te laten
maken. En, als het even kan, op label B te laten
uitkomen. Het energielabel kent u ongetwijfeld: het
geeft inzicht in het energieverbruik van uw woning

A
1. We organiseren voorlichting in de wijken en voor

Hoe energiezuinig is úw woning eigenlijk? Op die

A

besparen.

A

A

033Energie bij u in de wijk

B

B

B

033Energie pakt Amersfoort wijk voor wijk aan.

ook speciale aanbiedingen voor huiseigenaren die

De experts van 033Energie selecteren een aantal

gezamenlijk aan de slag willen.

speciale doelgroepen zoals VVE’s;
2. We geven besparingsadviezen op maat en voeren
energiebesparende maatregelen en renovaties uit;

B

3. We installeren energieopwekkingssystemen
waaronder zonnepanelen.

C

voorbeeldwoningen in uw wijk. Voor die woningen

“Bij 033Energie kan ik altijd terecht als

Eén aanspreekpunt voor al uw vragen!

ik iets wil weten over woningverbetering

Heeft u een vraag die met energiebesparing te

wordt gepresenteerd tijdens de voorlichtings-

om minder energie te gebruiken.”

maken heeft? Dan hoeft u niet meer uit te zoeken

bijeenkomst in uw wijk. Tijdens deze bijeenkomst

bij wie u moet zijn in Amersfoort en omgeving:

D

maken we een uitgebreid advies op maat. Dit advies

kunt u meteen zien wat de mogelijkheden en

C

Kom naar de wijkwerkplaats

033Energie is een samenwerkingsverband van

aanbiedingen zijn voor uw woning. Iedereen is

033Energie staat een aantal weken met de

verschillende professionele organisaties. U heeft

welkom.

wijkwerkplaats in uw wijk. Hier kunt u een film

meer uw woning kan opbrengen bij een eventuele

dus één aanspreekpunt voor een totaalaanbod

verkoop!

aan producten en diensten of een goed advies.
Dat scheelt u tijd en geld. 033Energie helpt iedere

u bijzondere belangstelling voor zonne-energie?

1-2-3 naar een zuiniger Amersfoort

bewoner van een bestaande koop- of huurwoning

Dan bent u welkom tijdens speciale themabijeen-

033Energie helpt daarom alle bewoners in Amers-

graag verder. Of u nu zélf aan de slag gaat met

foort bij het duurzaam verbeteren van bestaande

het nemen van maatregelen of het werk liever

woningen. Dat doen we op drie manieren:

overlaat aan een professionele aannemer.

F
G

komsten. Als u met een groep bewoners bent is het

Door samen te werken kunt u via groepskortingen
nog meer besparen op de collectieve inkoop.

A

B

is het gezellig om samen met uw buren mee

C

C

te doen aan een project dat goed is voor de
portemonnee én het milieu!

C

Als straatambassadeur kunt u gratis meedoen
aan een speciale training. Hierin leert u veel

D

het label, hoe lager uw energielasten zijn en... hoe

Woont u in een appartement of monument? Of heeft

033Energie.

Bovendien bespaart dat veel uitzoekwerk en

Wilt u weten wanneer er een bijeenkomst is in
uw wijk? Houd www.033energie.nl in de gaten!

en welke verbeteringen mogelijk zijn. Hoe groener

E

kunnen zijn? Word dan straatambassadeur van

E bekijken over energiebesparing, materialen

D

D

over isolatie en zonne-energie en de invloed

D

van maatregelen op uw wooncomfort en de
energierekening. In de training leert u ook hoe
u er een leuk en efficiënt straatproject van kunt

E

E

maken.

F

F

Nieuwsgierig geworden?
F
Kijk voor meer informatie en ervaringen van anderen
op www.033energie.nl

G

G

bekijken en informatie verkrijgen over

E

energiebesparing en energieopwekking. Bent u
enthousiast geworden? U kunt bij 033Energie

F vrijblijvend offertes aanvragen voor maat-

zelfs mogelijk dat 033Energie voor u een programma

werkadvies en de uitvoering van energie-

op maat organiseert. Uiteraard heeft 033Energie

besparende maatregelen, zonnepanelen etc.

G

G

Fotografie: Saskia Berdenis van Berlekom

