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Tips om uw energieverbruik te verlagen 
 

Beste bewoner, 

De energieprijzen stijgen flink. Voor huishoudens kan het een uitdaging zijn om de rekening te 

betalen. Minder energie gebruiken is daarom belangrijker dan ooit. In de bijgevoegde folders geven 

wij u handige tips en adviezen. Ook bieden wij een kortingsactie aan om u op weg te helpen met 

energie besparen. Start vandaag nog!  

25-50% korting op energiebesparende producten   

Koop tot uiterlijk 31 juli 2022 één of meer energiebesparende producten bij de bouwmarkt of winkel. 

Denk aan ledverlichting en deurdrangers, maar ook aan grotere maatregelen zoals een 

inductiekookplaat en isolatiematerialen. U krijgt een deel van uw aankoopbedrag terug via Veluwe 

Duurzaam. Meer informatie vindt u in de folder.  

Gratis energieadvies  

Vindt u het prettig als er iemand samen met u bekijkt hoe u energie kunt besparen? Denk dan eens 

aan een energiecoach van duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam. De energiecoach komt op 

afspraak bij u langs en geeft u gratis energiebespaartips op maat, kijkt mee met offertes of het 

aanvragen van subsidies. Deze en andere adviesmogelijkheden van Veluwe Duurzaam leest u in de 

folder. 

Huis & Tuin Event Ermelo 

Op zaterdag 14 mei is het Huis & Tuin Event op ’t Weitje in Ermelo. Bedrijven, organisaties en 

enthousiaste inwoners laten deze dag zien welke duurzame producten en diensten er allemaal zijn. 

Door de gezellige sfeer en verschillende activiteiten is het Huis & Tuin Event een evenement voor 

alle leeftijden.  

Contact met Veluwe Duurzaam 

Heeft u vragen over deze brief of de twee folders? Neem dan contact op met Veluwe Duurzaam via 

helpdesk@veluweduurzaam.nl of bel 0525-701015. Meer informatie vindt u ook op 

www.veluweduurzaam.nl 

 

Met vriendelijke groeten, 

Veluwe Duurzaam en Gemeente Ermelo 

 

 

De folders en deze brief zijn gedrukt op Nederlands bermgras-papier.  
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