SAMEN

gaan we voor
duurzaam:
Jij doet toch ook mee?

11 februari is het Warmetruiendag.
We grijpen deze dag aan om je te
inspireren. Op deze twee pagina’s
lees je over Warmetruiendag en
Junior Energiecoach. Ook lees je
meer over de Groene Bon-actie voor
woningeigenaren.

Op vrijdag 11 februari is het Warmetruiendag, een jaarlijks initiatief
waarbij op een leuke manier aandacht wordt gevraagd voor het
besparen van energie. In het teken van Warmetruiendag delen we
graag 10 tips om te besparen op gasverbruik.

SPEEL MET JE GEZIN
MEE MET JUNIOR
ENERGIECOACH

TIP 1

TIP 6

Zet de verwarming een graadje lager

Korter douchen en minder

en trek een warme trui aan

vaak in bad

Dit bespaart al snel tientallen euro’s per

Met een paar minuten korter douchen

Junior Energiecoach is een spel over

jaar.

bespaar je al snel een hoop gas.

hoe je thuis makkelijk en leuk energie

TIP 2

TIP 7

bespaart. Wekelijks krijgen kinderen

Plaats radiatorfolie

Gebruik tochtstrips

leuke opdrachten en grappige filmpjes.

Het is mogelijk om tijdens openingstijden

Door naden en kieren te dichten met

in het Energiehuis één pak radiatorfolie

tochtstrips voorkom je dat er warmte

Heb je kinderen tussen 7 en 12 jaar?

gratis op te halen. Let op hiervoor geldt:

wegglipt uit de woning.

op is op.

TIP 3

TIP 8
Isoleer de leidingen van de cv-ketel

Verwarm alleen waar nodig

Het is mogelijk om tijdens openingstijden

Verwarm alleen ruimtes waar je aanwezig

in het Energiehuis één pak bandagefolie

bent en sluit deuren van de ruimtes waar

gratis op te halen. Let op hiervoor geldt:

je niet aanwezig bent.

op is op.

TIP 4

TIP 9

Zorg voor voldoende verse lucht

Verwarm de slaapkamer niet

Deze lucht kan beter en sneller verwarmd

Dit is een gemakkelijke manier om gas

worden dan vochtige ‘oude’ lucht.

te besparen en het is bovendien goed

TIP 5

voor de nachtrust.

Zet de thermostaat ’s nachts op

TIP 10

15 graden

Optimaliseer je verwarmingssysteem

Het kost meer geld om je huis ’s nachts te

en stel deze slim in

verwarmen, dan om je huis ’s ochtends

Lees verder op de volgende bladzijde

vanaf 15 graden weer warm te krijgen.

om te zien hoe we jou hierbij helpen.

Met vloerverwarming is 17 of 18 graden
aan te raden.

Heb je vragen over verduurzaming?
Neem contact met ons op via
verduursamen2030@bergen.nl of via
(0485) 34 83 83.

En wil je ontdekken hoeveel energie (en
geld) jullie samen kunnen besparen?
Geef je dan snel op via

WWW.JUNIORENERGIECOACH.NL
Wees er snel bij, want maximaal 50
gezinnen uit onze gemeente kunnen
meedoen.

WONINGEIGENAREN OPGELET :

vraag nu jouw Groene Bon aan
Eerder kregen huurders de kans om een voucher aan te vragen voor
het nemen van energiebesparende maatregelen. Dit was een groot
succes: 760 huurders hebben gebruik gemaakt van de Groene Bon.

WAAR KAN JE DE GROENE BON INLEVEREN?

Woningeigenaren kunnen vanaf 7 februari een Groene Bon ter waarde
van € 90,- aanvragen. Op deze pagina lees je waar de Groene Bon voor
kan worden ingezet. Ga naar onze website en vraag de Groene Bon aan:

www.verduursamen2030.nl/groenebon
Let op: er zijn een beperkt aantal bonnen beschikbaar. Voor deze actie
geldt op is op.

Hubo Bergen

Warmteservice Gennep

De Flammert 1034

De Groote Heeze 32-A

5854 NA Bergen

6598 AV Heijen

Wethouder Antoon Splinter:

“Het is mooi om te zien dat steeds meer inwoners zelf aan de
slag gaan met verduurzaming. Dat zie je ook nu bij deze Groene
Bon-actie. Ontzettend veel huurders hebben energiebesparende

EnergyFlip

cv-inregelen

energyflip.nl

cv-inregelen.nl

producten aangeschaft met de Groene Bon. Nu krijgen woningeigenaren de kans om een voucher aan te vragen.”

JE VERWARMINGSSYSTEEM SLIM INSTELLEN
Waar kan je de Groene Bon voor gebruiken?

Met een slimme thermostaat of slimme radiatorknoppen maak je jouw

De Groene Bon kun je inzetten om je verwarmingssysteem te optimaliseren,

verwarmingssysteem slimmer. Hieronder leggen we het uit in twee stappen.

waterzijdig in te regelen of slim in te stellen. Maar wat houdt het precies in?

Stap 1: Installeer een slimme thermostaat

Hoe doe je dat? En welke producten kun je nu precies aanschaffen met je
voucher? We helpen je graag op weg met een uitleg!

JE VERWARMINGSSYSTEEM WATERZIJDIG INREGELEN
Op dit moment zijn veel cv-installaties niet waterzijdig ingeregeld. Dit heeft
tot gevolg dat de radiatoren die dichtbij de cv-ketel staan het meeste warm
water krijgen. Hierdoor is de warmte in je woning niet gelijkmatig verdeeld,

Een slimme thermostaat stuurt je cv-ketel aan. De meeste slimme
thermostaten kun je op afstand bedienen. Door een slimme thermostaat
op de juiste manier in te stellen, heb je grip op je gasverbruik. Hiermee
bespaar je energie.
Wat kun je hiervoor aanschaffen met je Groene Bon?
• Een slimme thermostaat

wat natuurlijk niet fijn is voor je comfort. Door waterzijdig in te regelen

Stap 2: Installeer slimme radiatorknoppen

zorg je ervoor dat het warme water op een gelijkmatige manier over de

Met slimme radiatorknoppen regel je de temperatuur per kamer. Deze

radiatoren in jouw woning wordt verdeeld.

slimme radiatorknoppen vervangen de bestaande radiatorventielen.

Waterzijdig inregelen in twee stappen

Hiermee verwarm je precies de ruimtes die nodig zijn.

Stap 1: Optimaliseer je radiatoren of vloerverwarming

Wat kun je hiervoor aanschaffen met je Groene Bon?

Het optimaliseren van je radiatoren of vloerverwarming is maatwerk. We

• Slimme radiatorknoppen

adviseren om bij een van de ondernemers of een installateur te informeren
wat er nodig is om dit in jouw woning te optimaliseren. Vervolgens kun je

EEN ENERGIEVERBRUIKSMANAGER

met de Groene Bon producten aanschaffen die je helpen!

Naast de genoemde maatregelen en producten, kun je met de Groene Bon

Wat kun je hiervoor aanschaffen met je Groene Bon?

ook een energieverbruiksmanager aanschaffen: de EnergyFlip. Hiermee

• Thermostaatknoppen voor radiator
• Radiatorventilator
• Pompschakelaar voor vloerverwarming

heb je realtime inzicht in je energieverbruik. De EnergyFlip staat los van
bovengenoemde maatregelen en is op elk moment relatief eenvoudig aan
te sluiten.

• Flowmeter voor vloerverwarming
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Stap 2: Regel je cv goed in
Vervolgens regel je jouw cv-installatie op de juiste manier in. Je bespaart
hiermee energie en het klimaat in huis wordt prettiger. Het inregelen van
je verwarming kun je laten doen door een installateur of door gebruik te
maken van een zelf-inregelkit.
Wat kun je hiervoor aanschaffen met je Groene Bon?
• CV-inregelkit
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WACHT NIET TE LANG EN VRAAG JOUW GROENE BON AAN
We kunnen een beperkt aantal Groene Bonnen vergeven. Wacht dus niet te lang en

bergen.nl/verduursamen2030

vraag jouw Groene Bon aan via onze website: www.verduursamen2030.nl/groenebon

verduursamen2030@bergen.nl

Heb je vragen of hulp nodig bij het aanvragen van de Groene Bon?

VerduurSAMEN2030

Neem contact met ons op via verduursamen2030@bergen.nl of via (0485) 34 83 83.

VerduurSAMEN2030

