Bezoek een duurzaam huis in Giessenburg!
Op zaterdag 26 januari en 2 februari 2019 stellen 2 families in Giessenburg hun energiezuinige
woning open en kunt u deze woningen bezoeken.
De familie Van den Bergh en de familie Verhagen vertellen graag aan u hoe zij hun huis
duurzamer hebben gemaakt. Ook ziet u dan meteen welke energiebesparende maatregelen zij
hebben toegepast en wat dit heeft opgeleverd op het gebied van bijvoorbeeld besparingen en
comfort. U hoort de ervaringen uit eerste hand en is er alle tijd om uw vragen te stellen.

Bent u aan het nadenken over hoe u uw huis kunt
verduurzamen, hoe u meer comfort en/of een meer
toekomstbestendig huis kunt krijgen en een lagere
energierekening? Of staat een verbouwing op de planning en
wilt u weten welke energiebesparende maatregelen u meteen
zou kunnen uitvoeren?
Meld u aan voor de open dagen en zie hoe ook u uw woning
kunt verduurzamen. U kunt zich inschrijven via de website
van Duurzaam Giessenburg.

Klik hier om u aan te melden voor de open dagen!

MAAK KANS OP EEN GRATIS WARMTESCAN VAN
UW WONING!
Veel woningen zijn nog niet optimaal geïsoleerd. Dat is
een gemiste kans, want de woning verliest dan niet
alleen warmte, maar het kost ook onnodig veel geld. Met
een warmtescan kunt u echter eenvoudig zien waar de
warmte uit huis weglekt en waar u het beste kunt
isoleren. Bijvoorbeeld met dubbel glas, vloer- of
dakisolatie of met eenvoudige maatregelen zoals radiatorfolie of tochtstrips.
De winter is een goede periode om een warmtescan uit te laten voeren. Dit wordt gedaan door
de wooncoaches van Het Nieuwe Wonen. Zij maken infraroodfoto’s van uw woning, geven
uitleg en u ontvangt een verslag met de resultaten. Kosten hiervoor zijn € 30.
Meld u aan en maak tevens kans op 1 van de 3 gratis warmtescans t.w.v. € 30!

Klik hier om u aan te melden voor een warmtescan!
Met vriendelijke groet,
Duurzaam Giessenburg
info@duurzaamgiessenburg.nl

Website

