Huurders
opgelet: vraag
je Groene Bon
ter waarde van
90 euro aan!

Samen gaan we voor een energieonafhankelijk Bergen in 2030.
Om dit te bereiken, is het belangrijk dat we zoveel mogelijk energie
besparen. 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. Wij kunnen deze voucher aanbieden door
een bijdrage die we hebben gekregen vanuit de Regeling Reductie
Energiegebruik Woningen van het Rijk.

Je kunt de Groene Bon aanvragen
tot en met 30 november 2021.
De bon is geldig tot één maand
na aanvragen.
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Aanvragen kan
in een paar stappen
Stap 1

Stap 3

Ga naar verduursamen2030.nl/groenebon

Ga naar een van de deelnemende ondernemers

en vraag jouw Groene Bon aan. Je kunt kiezen

en koop met je Groene Bon energiebesparende

voor een voucher waarmee je producten kunt

producten. Let op: de Groene Bon dient in één

kopen bij een lokale ondernemer óf voor de

keer besteed te worden. Kies je voor de energie-

energieverbruiksmanager van EnergyFlip.

verbruiksmanager van EnergyFlip, dan kun je deze

Bekijk op onze website welk(e) product(en) je

Stap 4

wilt aanschaffen.

Installeer de producten: bespaar energie én geld.

WAAR KAN JE DE GROENE BON INLEVEREN?

• Ledlampen (maximaal 6)

Hubo Bergen

• Energiemeter

De Flammert 1034

• Tijdschakelklok

5854 NA Bergen

• Energieverbruiksmanager
• Radiatorfolie

Warmteservice Gennep

• Leidingisolatie/bandagefolie

De Groote Heeze 32-A

• PU-schuim

6598 AV Heijen

• Tochtstrip/tochtband
• Brievenbusborstel
• Tochtborstel (buitendeur)

Gamma

• Deurdranger/deurveer

Vestiging Venray

• Radiatorventilator

Vestiging Boxmeer

• Thermostaatknop voor radiator
• Pompschakelaar voor

EnergyFlip

vloerverwarming

energyflip.nl

• Slimme thermostaat
• Waterbesparend mondstuk
of doorstroombegrenzer
voor waterkraan (perlator)
• Waterbesparende douchekop
• Thermostaatmengkraan

bergen.nl/verduursamen2030
verduursamen2030@bergen.nl
VerduurSAMEN2030
VerduurSAMEN2030

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.

direct online bestellen.

Stap 2

WELKE PRODUCTEN
KAN JE AANSCHAFFEN
MET DE GROENE BON?

Heb je vragen over
deze actie of hulp nodig
bij het aanvragen?

Meer informatie?
Voor meer informatie en
de voorwaarden kijk op:
verduursamen2030.nl/
groenebon

Ook kun je voor hulp bij het aanvragen van
de Groene Bon terecht bij de deelnemende
ondernemers.

Ben je eigenaar
van een koopwoning?
Begin 2022 komt er ook een actie voor
eigenaren van een koopwoning. Houd hiervoor de kanalen van VerduurSAMEN2030
in de gaten. Voor woningeigenaren hebben
we ook een eigen subsidieregeling:
de VerduurSAMEN2030-impuls. Neem eens
een kijkje op onze website voor de mogelijkheden: verduursamen2030.nl/impuls

BUREN HELPEN ELKAAR
Inwoner Martien van Soest ontdekte
dat zijn buren hulp nodig hadden
bij het aanvragen van de Groene Bon.
Hij ging op pad om zijn buren te
helpen. Een super mooi initiatief! Lees
het hele verhaal van Martien op onze
website www.verduursamen2030.nl/
martienvansoest

