
Energie besparen, dat levert wat op!  Door eenvoudige maatregelen te nemen kunt u flink 
besparen op uw energierekening. Dat is goed voor het milieu en voor uw wooncomfort. 

De gemeente Westvoorne heeft subsidie gekregen van het rijk om u hierbij te helpen. 
Want wat we besparen hoeven we ook niet op te wekken en is bovendien goed voor uw 
portemonnee.  

De komende maanden organiseert de gemeente 
Westvoorne verschillende gratis activiteiten binnen 
het programma Energie besparen, dat levert wat op! 
Samen naar een Duurzaam Westvoorne. Inwoners 
krijgen hiermee op allerlei manieren ondersteuning om 
energie te besparen. Doet u ook mee? 

WOONWIJZERBOXWOONWIJZERBOX
Een kortingscode van €90,-  voor u! 

Gefeliciteerd!  Als u de code verzilvert, krijgt u €90,- cadeau aan 
energiebesparende maatregelen, zoals een waterbesparende 
douchekop of ledlampen. U kunt ook kiezen voor een technisch 
adviesgesprek, een duurzaamheidsscan of een woningopname. 
Deze actie loopt zolang de voorraad strekt, op = op.

Woont u al in een duurzame woning? 

Ook dan kunnen er interessante producten voor u tussen zitten, 
zoals ledlampen, een ‘slimme stekkerdoos’ die met een timer in- en 
uitgeschakeld kan worden of een douchetimer.

Let op: elk huishouden kan slechts één keer gebruik maken van deze actie.
Meer informatie kunt u vinden op de website woonwijzerwinkel.nl/westvoorne.

€90,-€90,-   
woonwijzerwinkel.nl/westvoorne

OP=OP 
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Tijdens een adviesgesprek in de showroom 
van de WoonWijzerWinkel zal onze adviseur 
in een uur tijd uw woonsituatie bespreken. 
Na afloop van het gesprek weet u precies 
welke energiebesparende maatregelen bij uw 
prioriteiten en situatie passen.

Adviesgesprek 

advies in de showroom

 
Bij een woningopname komt een 
bouwkundig adviseur bij u thuis langs 
en loopt samen met u de woning door. 
Vervolgens worden de bevindingen met 
u besproken. Onze adviseur kan u tevens 
helpen bij het aanvragen van offertes.

Woningopname 

advies aan huis

Adviesgesprek of woningopname 
Bent u enthousiast geworden over verduurzamen en wilt u aan de slag met grotere 

energiebesparende maatregelen. Kies dan in de webshop voor een  adviesgesprek of een 
woningopname. U kunt ook kiezen voor een laagdrempelig advies op afstand: de WoonWijzerScan. 

Kijk op woonwijzerwebshop.nl voor meer informatie.

Uiteraard worden de coronaregels zoals de 1,5 meter afstand en de hygiënemaatregelen in acht genomen. 

WoonWijzerWinkel      
De WoonWijzerWinkel heeft een showroom van maar liefst 2500 m2 in Rotterdam. In deze showroom vol 
met duurzame oplossingen kunt u de maatregelen met eigen ogen zien. Wij zetten de koffie alvast klaar!


