MINDER
OP DE
METER
Doe mee met project Minder op de meter!
Ontdek hoe jouw straat energie
kan besparen
Overstromingen in Limburg, bosbranden in Zuid-Europa. De gevolgen van klimaatverandering worden heftiger en komen dichterbij. Door nu energiebesparende
maatregelen in huis te nemen kun jij je CO2-uitstoot verlagen. Zo investeer je in
meer wooncomfort én in een duurzame toekomst. En niet onbelangrijk:
je energierekening wordt lager.

Contact
Heb je vragen? Wil je meedoen? Bel of mail ons!
Judith van Loon (06 38750095)
Andrea Zierleyn (06 57708160)
Projectleiders Minder op de meter

Minder op de meter is een
project van Vrijstad Energie

minderopdemeter@vrijstadenergie.nl
www.vrijstadenergie.nl/minderopdemeter/

Wat is project Minder op de meter?
Woningeigenaren in Culemborg krijgen gratis professioneel
maatwerkadvies over energiebesparende maatregelen in huis.
Coöperatie Vrijstad Energie voert het project uit, in opdracht
van de Gemeente Culemborg.
We werken per straat. Want als je samen optrekt met de buren is het
makkelijker én leuker om je energierekening omlaag te brengen.

Waarom meedoen?
Je wordt ontzorgd, want Minder op
de meter doet het uitzoekwerk en
het Energieloket brengt actuele
kennis in.
Je krijgt betrouwbaar advies en een
uitvoeringsplan.
Je leert je buren beter kennen en je
kunt samen voordeel behalen.

Deelname is vrijblijvend en gratis. Je
beslist zelf of je maatregelen neemt.
Je energierekening gaat omlaag en
het comfort in je huis verbetert als je
de maatregelen doorvoert.
Je bent beter voorbereid op de
toekomst. In 2040 wil Culemborg
energieneutraal en aardgasvrij zijn.

Wat bieden we jou?
Een bewonersbijeenkomst voor jouw
straat: kennismaken én informatie
over Minder op de meter.
Een vegetarische barbecue voor
deelnemers en geïnteresseerden.
Ervaringen delen over energiebesparing en het Energieloket
Rivierenland stelt zich voor.
Een gesprek met een energiecoach
voor een scan van je huis.
Een stappenplan voor jouw straat,
met daarin:

• Quick wins: makkelijke en goedkoop
uitvoerbare maatregelen.
• Maatwerkadvies per woning (met als
basis de gekozen modelwoningen)
over welke maatregelen het meest
rendement en/of comfort opleveren.
• Overzicht van ﬁnancieringsmogelijkheden en (gezamenlijke)
subsidiekansen.
• Uitvoeringsplan met oﬀertes en
betrouwbare leveranciers.

