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... TESS KOENEN
Tess Koenen en haar moeder ontvingen beide de 

Groene Bon-actie in de brievenbus en werden meteen 

enthousiast. Omdat ze allebei een Groene Bon 

hadden aangevraagd, konden ze langs twee winkels 

om producten aan te schaffen. Samen zijn ze op 

pad gegaan. Eerst naar de Warmteservice Gennep in 

Heijen en daarna naar de Hubo in Bergen. Op deze 

manier konden ze beiden producten halen uit de 

verschillende winkels. Zo haalden ze bij de Warmte-

service een waterbesparende douchekop en een 

pompschakelaar en bij de Hubo producten als 

tochtstrips en brievenbusborstels.

“ Het is een gigantisch mooie actie. Met dit soort 

producten kunnen we toch mooi energie besparen. 

Het zou echt zonde zijn om deze kans te laten lig-

gen. Voor iedereen zit er wel een handig product 

bij. Ledlampen komen bijvoorbeeld altijd van pas.”

... HENK SMITS
Henk Smits besteedde zijn Groene Bon aan tocht-

strips, een brievenbusborstel, een waterbesparende 

douchekop en ledlampen. 

“Het is een mooie actie. Als je zo’n kans krijgt 

aangeboden; dan pak je die toch? Duurzaamheid 

is bovendien belangrijk voor ons allemaal. Door 

energie te besparen, bespaar je ook nog eens een 

hoop geld.”

... GER WIJNHOVEN
Ger Wijnhoven vroeg met zijn Groene Bon de energie-

verbruiksmeter (EnergyFlip) aan. Dit is een apparaat 

dat uitleest hoeveel energie je op dat moment 

verbruikt. Zet je bijvoorbeeld de wasmachine aan, 

dan zie je het effect hiervan meteen terug in een 

overzichtelijke app. 

“Ik gebruik de EnergyFlip elke dag, want je kunt 

meteen zien wat apparaten verbruiken. De Energy-

Flip maakt je bewuster van je verbruik. Eerst 

handelde ik naar gewoonte, maar nu denk ik er 

meer over na. Ik draai bijvoorbeeld de verwarming 

voortaan terug als ik weg ga. Ik heb nu gezien 

hoeveel energie ik hiermee kan besparen.”

Ger was zo enthousiast over deze actie dat hij andere 

huurders in zijn omgeving wees op de Groene Bon.

“Het is zeker de moeite waard om de Groene Bon 

aan te vragen. Ik heb familie en buurtgenoten 

aangeraden om de Groene Bon ook te gebruiken.”

... MEVROUW GIETEMANS
Mevrouw Gietemans staat altijd klaar voor anderen. 

Zo hielp zij ook tijdens de Groene Bon-actie verschil-

lende mensen in haar omgeving. Ze hielp met het 

aanvragen van de Groene Bon en haalde de producten 

in de winkel.

“Als mensen het zelf niet kunnen, waarom zou je 

ze dan niet helpen? Het is een mooie actie en het 

helpt mensen om energie te besparen. Producten 

om energie te besparen zijn belangrijk.

Het kan bovendien enorm schelen 

voor de energierekening.”

HEB JIJ VRAGEN OVER DEZE 
ACTIE OF HULP NODIG BIJ HET 
AANVRAGEN?

Voor vragen of hulp bij het aanvragen 

van de Groene Bon kun je bellen naar 

(0485) 34 83 83. Wij zijn telefonisch 

bereikbaar op maandag tot en met 

donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en 

op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Actie verlengd 
tot 7 december
Wegens groot succes is de Groene 

Bon-actie met één week verlengd.

Zo krijgen huurders die nog geen 

Groene Bon hebben aangevraagd, 

langer de kans om de bon nog aan 

te vragen. 

LET OP!
De Groene Bon dient in één keer 

besteed te worden en is één 

maand geldig na aanvragen.

Vraag nog tot 7 december 

jouw Groene Bon aan via: 

verduursamen2030.nl/groenebon

Meer dan
de helft van
de huurders 

vraagt Groene
Bon aan

ze dan niet helpen? Het is een mooie actie en het 

helpt mensen om energie te besparen. Producten 

op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

     Jouw Groene Bonvoor energiebesparende                 producten ter         waarde van € 90,-

KIJK VOOR DE VOORWAARDEN OP 
WWW.VERDUURSAMEN2030.NL/GROENEBON

Persoonlijk verhaal van...

Als huurder in de gemeente Bergen kun je een Groene 

Bon ter waarde van 90 euro aanvragen. Dit is een voucher 

waarmee je energiebesparende producten kunt kopen 

bij lokale ondernemers. Denk aan een energiemeter, een 

slimme thermostaat of een waterbesparende douchekop.

                             Ben je een huurder én heb je de Groene 

                                   Bon nog niet aangevraagd? Laat je dan 

                                           op deze pagina inspireren door een 

                                                    aantal inwoners die de Groene 

                                                                    Bon al aanvroegen. 
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