Isoleren levert comfort en geld op! Hoe?
Kom 24 september naar onze informatieavond voor
huiseigenaren in Crabbehof
Welke isolatietechnieken zijn er? Wat is mogelijk op het gebied van HR++ beglazing? Welke subsidies
zijn mogelijk? Wat is de besparing als we gezamenlijk maatregelen nemen? Op deze en vele andere
vragen krijgt u antwoord tijdens onze informatieavond op donderdag 24 september van 20.00 tot
22.00 uur in Crabbehoeve, Van Karnebeekstraat 2.
Drechtse Stromen organiseert deze avond samen met de Energie Coöperatie Dordrecht, om
huiseigenaren te informeren over mogelijke investeringen en besparingen door nieuwe
energietechnieken in bestaande woningen. Denk daarbij aan diverse isolatietechnieken, verwarming
en zonnepanelen.

Samen investeren in energie loont.
Door nieuwe energietechnieken steeds vaker toe te passen, dalen de kosten. Omdat ook de
energiekosten steeds hoger worden, is het extra aantrekkelijk om te investeren in energiebesparing.
De investering is snel terugverdiend en levert al snel geld op. Goed voor het milieu en voor de
portemonnee. U kunt tot wel tot 800 euro per jaar verdienen!
Tijdens de informatieavond vertellen we u over
 welke maatregelen in Crabbehof het meeste rendement opleveren voor zowel
energiegebruik, besparing als comfort;
 wat de terugverdientijden zijn bij het toepassen van nieuwe technieken;
 hoe deze maatregelen het energielabel van uw woning verbetert;
 welke regelingen of subsidies mogelijk zijn en hoe dit te organiseren;
 onze aanpak om collectiviteitkortingen van 15 – 25% te bedingen voor het uitvoeren van
maatregelen;
 vertellen we u over onze uitgangspunt en, eigen ervaringen, inzichten en al genomen
maatregelen door bewoners.
Voor meer informatie: gerritjanvanderkolm@gmail.com, tel: 06-24269968. Graag tot ziens op
donderdag 24 september a.s.

Met vriendelijke groet,
Gerrit Jan van de Kolm (projectleider)
Theo de Rooij (energieadviseur)
Ronald Kooman (projectleider)

Drechtse Stromen is een onafhankelijk burgerinitiatief zonder winstoogmerk met als doel om energieverbruik
te besparen en lokaal, duurzaam op te wekken. Voor informatie: www.drechtsestromen.net
Energie Coöperatie Dordrecht is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Dordrecht en afval- en
energiebedrijf HVC en richt zich op energiebesparing, energieproductie en energielevering in Dordrecht.
www.cms.dordrecht.nl/energiedordrecht

