Voor wie is deze actie bestemd?

Kleine
maatregelen
GROOT
verschil

Wanneer je woningeigenaar bent in één van de deelnemende gemeenten én zelf je woning bewoont, kun je meedoen aan deze actie. Per woning is maximaal 1 bon beschikbaar.

Hoe werkt het?

Deze actie is tot stand gekomen met behulp van subsidie van het Rijk die gezamenlijk is aangevraagd door de gemeenten Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude in samenwerking met Omgevingsdienst West-Holland,
Duurzaam Bouwloket, Klimaatroute en GOED!

Ga naar duurzaambouwloket.nl, vul je gemeente in en ga naar ‘tegoedbon’.
Log in met je DigiD, voer je unieke code in die op de tegoedbon staat, en vervolgens de
gevraagde gegevens.
1.
Ontvang een energieadvies ter waarde van 70 euro.
2. Of toon met kassabon of factuur aan welk deelnemend product of maatregel van de actie je koopt. Je product moet vanaf 1 juli 2020 gekocht zijn. Je
ontvangt tot 70 euro van je aankoop retour op je rekening. Voor een aankoop die meer
dan 70 euro kost, krijg je 70 euro terug. Voor een aankoop die minder kost, ontvang je
het bedrag dat op de bon of factuur staat.

De Omgevingsdienst West-Holland ondersteunt gemeenten bij het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving.
Duurzaamheid is een speerpunt van de dienst.

1. Doe een energiebesparende
aankoop en bewaar de bon

2. Registreer je aankoop op
duurzaambouwloket.nl

3. Je ontvangt tot € 70
retour op je rekening!

Bon verloren of kwijt?
Ben je niet meer in het bezit van de tegoedbon dan is het mogelijk
een nieuwe bon aan te vragen zolang de actie loopt en of het
beschikbare budget nog toereikend is. Een nieuwe bon kun je
aanvragen via www.duurzaambouwloket.nl.

OP=OP
Elke tegoedbon is uniek, je kunt je aankopen alleen registreren als je in het bezit bent van de code die op de voucher
staat. Per woning kun je maximaal 1 bon gebruiken. Er is een
maximaal budget beschikbaar tot en met 31 maart 2021 of
zolang de voorraad strekt. Het budget is helaas niet toereikend
voor alle woningeigenaren en voor de actie geldt dan ook: OP=OP!
Voorkom teleurstelling en doe snel mee!

Het Duurzaam Bouwloket is een onafhankelijk digitaal loket waar je terecht kan voor informatie, advies en ondersteuning in het traject naar
een aardgasloze en energieneutrale woning.
Klimaatroute is een adviesbureau uit de regio dat bewoners helpt bij het
besparen van energie in huis.

GOED is de duurzaamheidscampagne van de gemeenten Leiden,
Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en helpt bewoners bij het
maken van de juiste keuzes.
Op het gebied van de energietransitie, maar ook voor thema’s zoals
Klimaat & Biodiversiteit en Circulaire Economie.
Meer informatie over de actie vind je op: duurzaambouwloket.nl
Kijk ook eens op de site van Rijksoverheid voor duurzaamheidssubsidies: rvo.nl/seeh

Energie
besparen
voor je woning
Vraag een gratis energieadvies aan
t.w.v. 70 euro of investeer in energiebesparende maatregelen en ontvang
70 euro retour!
GOED voor je portemonnee,
je directe leefomgeving
en het klimaat

Nu tot
€ 70,retour!

De komende jaren staan we voor de
uitdaging om met elkaar de energietransitie te realiseren. We gaan ons
energiegebruik en CO2-uitstoot
verlagen. Dit betekent dat we
langzaam maar zeker het gebruik van fossiele brandstoffen
zoals olie, aardgas en steenkool
stoppen en steeds meer overstappen op duurzame energiebronnen zoals zon, wind en
water. Naast het overstappen
op andere energiebronnen kunnen we ook onze energiebehoefte
verlagen. Door onze woningen te
verduurzamen en zuiniger om te gaan
met energie.

Tegoedbon
Ingesloten vind je een tegoedbon ter waarde van 70 euro met een unieke code.
Om ook jouw huis duurzamer te maken, kun je een gratis energiead-

Advies op maat
Met de tegoedbon kan je kiezen voor een energieadvies
voor jouw woning. Je ontvangt de advieskosten retour. Een
duurzaamheidsadviseur van Klimaatroute kijkt welke specifieke maatregelen in jouw woning effectief zijn. Daarna
ontvang je een rapport met een overzicht van de stappen
die je kunt zetten om jouw huis nóg duurzamer te maken.

Kleine energiebesparende
producten en maatregelen

4. Leidingisolatie

Wees
er snel bij:
op=op!

Met de tegoedbon kun je ook kleine, energiebesparende
producten en maatregelen gedeeltelijk of geheel financieren. Dit kan tot een maximum van 70 euro. Je kunt ook
verschillende aankopen combineren, maar het bedrag dat
je retour ontvangt is nooit meer dan 70 euro.

1. Ledverlichting

Vervang al je gloei- en halogeenlampen door ledlampen.
Per lamp die je vervangt, kun je 10 euro per jaar besparen.
Bij armaturen met meerdere lampen loopt dit snel op.

Isoleer warmwaterleidingen, vooral die langs de buitenmuren lopen, met speciale buisisolatie. Hiermee bespaar
je tot 40 euro per jaar.

9. Waterzijdig inregelen cv-installatie

Het optimaal instellen van radiatoren heet ‘waterzijdig
inregelen’. Als dit is gedaan, stroomt door alle radiatoren
precies de hoeveelheid warm water die nodig is om de
ruimte optimaal te verwarmen. Een goed ingeregelde
cv-installatie levert al snel 100 euro besparing op per jaar.

10. Woningventilatie

5. Radiatorfolie

Bespaar met radiatorfolie op de achterzijde van je radiator
(vooral langs buitenmuren). Per m2 folie bespaar je 8 euro
per jaar.

6. Pompschakelaar vloerverwarming

Een pompschakelaar zorgt er voor dat warm water niet 24
uur per dag door de installatie wordt gepompt, maar alleen
als deze om warm water vraagt. Zo kun je tot 100 euro per
jaar besparen.

Vervang of installeer een energiezuinige gelijkstroom
ventilatie box of een ventilatie box met luchtvochtigheid,
CO2-sturing of warmteterugwinning. Met een dergelijke
investering verbetert de luchtkwaliteit in je huis.

11. Inductiekookplaat

Vervang je gaskookplaat voor een inductiekookplaat.
Op de lange termijn wordt gas duurder dan elektriciteit
en elektrisch koken goedkoper.

vies krijgen van Klimaatroute ter waarde van 70 euro. Het advies laat
je zien met welke maatregelen je minder energie verbruikt (en dus geld
bespaart) en tegelijkertijd comfortabeler woont.
Je kunt deze actie ook gebruiken om geld terug te vragen voor een
energiebesparende maatregel.
Woningeigenaren die nu investeren in kleine, energiebesparende maatregelen ontvangen met deze tegoedbon tot maximaal 70 euro van hun
aankoop retour op hun rekening. Dat is dubbel voordeel, want ook je
energierekening gaat flink omlaag!
In deze folder vind je een overzicht van producten en maatregelen die
in aanmerking komen voor deze actie. Via www.duurzaambouwloket.nl
vind je meer informatie en de deelnemersvoorwaarden van deze actie.
De actie loopt van 1 juli 2020 tot en met 31 maart 2021.
LET OP: het gaat hier om een OP=OP actie. Wees er dus snel bij om
teleurstelling te voorkomen!

2. Stand-by-schakelaar

Met een standby-schakelaar schakel je je apparaten
volledig uit. Zo voorkom je sluipverbruik en bespaar je
tot 100 euro per jaar.

3. Naad- en kierdichting

Bespaar ruim 100 euro per jaar met tochtband, dampremmende folie, tochtstrip, en brievenbusborstel om lucht
van buiten naar binnen te weren.

7. Waterbesparende douchekop

Hiermee verbruik je minder warm water en dus ook minder
gas. Let er op dat je voor deze actie een douchekop aanschaft met een doorstroomklasse Z (4-7 liter/ minuut) of
klasse A (7-9 liter/minuut). Dit vind je op de verpakking of
vraag het een verkoper. Besparing: 45 euro per jaar.

8. Radiatorkraan of –ventilator

Bespaar tot 130 euro per jaar met een thermostatische
radiatorkraan en/of radiatorventilatoren om de warmte
sneller en efficiënter te verspreiden in je woonruimte. De
radiator gaat dicht als de ingestelde temperatuur is bereikt.

12. Energiezuinige koelkast, wasmachine of -droger
Vervang oudere apparaten voor een nieuw apparaat met
energielabel A+++. Je ontvangt 70 euro van de aanschafwaarde retour.

13. Overige maatregelen

Heeft uw gemeente een afspraak gemaakt met een lokale
ondernemer over speciale artikelen? Kijk daarvoor op
www.duurzaambouwloket.nl.

