'Kom op, bespaar energie èn kosten!'
Extra Nieuwsflits november 2009
GOED NIEUWS VOOR ALLE DEELNEMERS

Er is goed nieuws te melden! Provincie Gelderland doet ook een flinke duit in de zak en
daardoor krijgen alle deelnemers aan ons project nog eens €300,- premie extra als de

weddenschap gewonnen wordt. Dit is mede te danken aan gemeente Arnhem die samen met
de provincie Gelderland ons project co-financiert. Als we de weddenschap winnen, betekent dit

dus voor jullie allemaal dat jullie in totaal €2100,- aan premies ontvangen na het nemen van de
besparingsmaatregelen. Hopelijk is dit een extra stimulans om ook je buren, familie, vrienden
en kennissen in de wijk te interesseren voor deelname aan de weddenschap!
INLOOPAVONDEN OP WOENSDAG 18 NOVEMBER a.s.
Aanstaande woensdag van 19.30 tot 22.00 uur staat ons pand aan de Hommelseweg 41

open voor iedereen die vragen heeft over de mogelijke energiebesparende maatregelen in de
eigen woning. Op deze avond zijn experts op verschillende terreinen aanwezig en kun je bij hen
aan tafel schuiven voor meer informatie of direct antwoord op je vragen.
Aanwezig zijn:
•

Warmteplan, gespecialiseerd in warmte en isolatie op een duurzame wijze.

•

Kluskollektief voor uitvoering van je klus of advies voor zelfwerkzaamheid.

•

Atama Solar Energy, leverancier van pv zonnepanelen.

•

Een installateur van Siem Gitsels voor informatie over HR-ketels en zonneboilers. (Als er
een groep deelnemers is die van hen een Nefit-ketel willen afnemen gaan zij een extra
kwantumkorting bedingen bij de fabriek.)

De volgende inloopavond is op dinsdag 8 december. Meer daarover in de volgende Nieuwsflits.
CONTRACTEN
Er zijn nu 14 contracten ondertekend. Er zit dus een gestage groei in, maar dat kan nog meer!
Laat het ons weten als jullie nog meer informatie nodig hebben, als je tegen knelpunten
aanloopt of als je een contract wilt ondertekenen.
MEER INFORMATIE

Als je nog vragen hebt of meer informatie wilt over het project, dan kun je terecht bij Petra
Lettink op maandag, dinsdag en woensdag overdag en op donderdagmiddag en
-avond. Ons adres is:
Hommelseweg 41
6821 LA Arnhem
T 026 737 0041

E info@duurzamewijk.nl
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