
Honderden euro’s 
besparen op 
je energiekosten...

Het kan!

‘Grip op je energiekosten’ is een initiatief van 
Vrijstad Energie in samenwerking met de gemeente Culemborg



Daarom heeft Vrijstad Energie samen met de gemeente Culemborg 
‘Grip op je energiekosten’ bedacht. Een traject waarbij mensen met 
beperkte financiële middelen geholpen worden om te besparen op hun 
energiekosten. 

Als je deelneemt aan ‘Grip op je energiekosten’ maakt je energiecoach 
een advies met energie-bespaartips op maat voor je. Met veel tips kan je 
meteen zelf aan de slag en kan je al snel veel besparen. En soms krijg je 
het advies om energie slurpende apparaten te vervangen. Tenminste, als 
je de prijs van het nieuwe apparaat in 5 jaar kunt terugverdienen door het 
lagere stroomgebruik met dat nieuwe apparaat. 
Bijkomend voordeel is dat je naast een lagere energierekening in de 
meeste gevallen ook nog een comfortabeler woning krijgt.

Dus, wil je direct besparen op je energiekosten én meer comfort in huis?
Doe dan mee met ‘Grip op je energiekosten’. Achterop deze folder staat 
hoe je je kunt aanmelden. 

Met simpele ingrepen 
kan je zo maar een paar honderd euro 
per jaar besparen!
De energiecoach helpt je er graag bij.
Energie besparen kan heel simpel zijn zonder dat het je veel geld kost. 
Je kunt korter douchen, er op letten dat je deuren sluit, lampen uit 
doet als je er niet bent en apparaten niet op standby laten staan: het is 
vaak een kleine moeite. En alles bij elkaar scheelt het aardig wat op je 
energierekening! 
Als je nog méér wilt besparen, zul je iets meer moeite moeten 
doen en daarbij is een beetje hulp van een deskundige wel handig. 

Besparingstraject voor mensen met een krappe beurs



We werken samen met Schuldhulpmaatjes, de gemeente of je woning-
corporatie. En kijken samen met je of je mee kan – en wil doen. Als we 
samen aan de slag gaan, gaan we het volgende doen:
1. Je krijgt bezoek van een ‘energiecoach’ die met jou op zoek gaat waar je 

energie kan besparen - of opwekken. Je krijgt ook een bespaarpakket 
waarmee je meteen aan de slag kan, zoals tochtstrips, LED lampen, een 
waterbesparende douchekop en een stroommeter. Met die stroommeter 
kijk je samen welke apparaten veel energie gebruiken. Vaak duurt dit 
even voordat alles in kaart is gebracht, omdat je een paar weken lang het 
energiegebruik van verschillende apparaten meet met je energiecoach.

2. Je energiecoach maakt een advies met energie-bespaartips op maat voor 
je. Met veel tips kan je meteen zelf aan de slag en kan je al snel veel 
besparen. En soms ook met het advies om energie slurpende apparaten 
te vervangen, als je de prijs van het nieuwe apparaat in 5 jaar kunt 
terugverdienen met het lagere stroomgebruik.

3. Als je zelf het geld niet hebt om zo’n apparaat te vervangen, kunnen we 
je vaak toch helpen met een huurkoopovereenkomst, die speciaal voor 
dit project is ontwikkeld. Je betaalt het apparaat af uit de besparing op 
de energierekening (budgetneutraal). En daarna is de winst voor jou.

4.  Dat doen we heel zorgvuldig en overleggen dat met partijen die je 
helpen, zoals schuldhulpmaatje, een bewindvoerder of de gemeente. 
Hoe dat precies werkt bespreken we dan, zodat je weet waar je voor 
kiest. 

5. Het is natuurlijk de bedoeling dat het je ook echt een lagere 
energierekening oplevert. Je kan daarom altijd terecht bij je 
energiecoach om je energieverbruik samen in de gaten te houden. 

HOE WERKT HET?

WIL JE MEEDOEN AAN DIT TRAJECT? 
Neem dan contact op met Vrijstad Energie via het e-mail adres 
info@vrijstadenergie.nl of bel 0345 504012 en meld je aan voor ‘Grip 
op je energiekosten’. Lijkt het je wat voor iemand die je kent? Attendeer 
hem of haar dan op deze actie.


