
De energiekosten zijn sterk gestegen. Steeds meer mensen hebben moeite om hun rekening 

te betalen. Geldt dit ook voor jou? Meld je dan aan bij het Centrum Duurzaam Winterswijk.  

Ons energiebespaarmaatje helpt je gratis jouw energiekosten te verlagen. 

 

Het energiebespaarmaatje komt bij je thuis 
Samen bekijken jullie op welke manieren jij energie kunt besparen.  

Je krijgt gratis advies op maat over kleine aanpassingen in je huur- of koopwoning.  

 

Ontvang een waardebon voor energiebesparende producten 
Met de waardebon kun je voor maximaal € 200,- energiebesparende producten bestellen.  
Dat bestellen doe je samen met het energiebespaarmaatje.  
 

Je kunt hulp krijgen om de energiebesparende producten te installeren  
Lukt het niet om de gekozen energiebesparende producten zelf in huis aan te brengen?  
Dan helpt onze energieconciërge je graag.  
 

Heb je energietoeslag ontvangen van Fijnder of een Mini Mannapas?  
Dan is er nog meer gratis ondersteuning mogelijk. Bijvoorbeeld het vervangen van een  
verouderde wasmachine of koelkast. Of subsidie voor het verbeteren van je eigen woning via 
isolatie. Kijk voor meer informatie op: www.duurzaamwinterswijk.nl/energiearmoede.  
 

Meld je snel aan!  
Wil je een gratis afspraak met een energiebespaarmaatje? Neem dan contact met ons op. 

Je bereikt Centrum Duurzaam Winterswijk via:  

• Email: duurzaam@winterswijk.nl  

• Telefoon: (0543) 543 100 

• Of kom langs in het oude raadhuis: Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1  

 We zijn open van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

 
 

 
 

 

 

Bespaar nu op je energiekosten! 
Krijg gratis advies en ontvang een waardebon van € 200,- 



Aanmeldingsformulier 
Energiebespaarmaatje en waardebonactie 

Naam:    ……………………………………………………………… 

Adres:    ………………………………………………………………   

Telefoonnummer:  ……………………………………………………………… 

Emailadres:   ………………………………………………………………  

 

Heb je door de energierekening moeite om rond te komen? Wil je besparen, gratis hulp van een  

energiebespaarmaatje en meedoen aan de waardebonactie? Vul dan onderstaande vragen in:  

 

Wat voor soort woning heb je?  O Huurwoning van De Woonplaats 

       O Particuliere huurwoning 

       O Koopwoning 

 

Heb je energietoeslag van Fijnder of een Mini Mannapas?  O  Energietoeslag ontvangen 

            O  Mini Mannapas 

            O  Geen van beide 

 

          

Dit formulier kun je mailen naar duurzaam@winterswijk.nl of inleveren bij  

Centrum Duurzaam Winterswijk: Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 (in het oude raadhuis). 

De openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur 

 

 

 

 

             

  


