Alle informatie over de bespaaractie en de complete actievoorwaarden
vindt u op www.duurzaambouwloket.nl/Woudenberg.
Ga naar ‘Subsidie Energievoucher Gemeente Woudenberg’.
Daar kunt u kiezen of u voor €65,- gratis wilt winkelen in de webwinkel
of gebruik wilt maken van de cashbackactie.

Webwinkel – hoe kunt u daar winkelen?

De bespaaractie is onderdeel van de ‘Subsidie Energievoucher’,
die de gemeente Woudenberg verstrekt aan woningeigenaren
die energiebesparende maatregelen nemen in hun woning.
Deze subsidie wordt uitgevoerd door het Energieloket van
de gemeente Woudenberg: www.duurzaambouwloket.nl/Woudenberg.
Meer informatie vindt u ook op www.energie-in-woudenberg.nl

Gemeente Woudenberg

Meer weten? Ga naar www.energie-in-woudenberg.nl

• Ga naar www.duurzaambouwloket.nl/Woudenberg en vraag daar uw
persoonlijke code aan.
• U ontvangt daar ook informatie over de webwinkel waar u energiebesparende
producten kunt bestellen.

Cashback - hoe krijgt u uw geld terug?
• Koop de door u gewenste energiebespaarproducten uit de lijst van kleine
maatregelen. Bewaar de kassabon(nen).
• U kunt ook €65,- cashback krijgen voor investeringen in grotere maatregelen.
Die moeten dan wel zijn gedaan na 1 januari 2020.
• Ga naar www.duurzaambouwloket.nl/Woudenberg en vul daar het digitale
formulier volledig in.
Upload uw betaalbewijs of betaalbewijzen.
• U hoort binnen vier weken of uw cashback aanvraag is goedgekeurd.

Samenvatting actievoorwaarden:
• De Bespaaractie is geldig van 1-1-2020 t/m 31-3-2021 of zolang de hiervoor
beschikbare subsidiegelden aanwezig zijn.
• Een woningeigenaar kan maar één maal gebruikmaken van de bespaaractie.
• Er moet voor minimaal een bedrag van €65,- worden uitgegeven aan
energiebesparende maatregelen uit de lijst van goedgekeurde maatregelen of
aan investeringen in grotere maatregelen.

Cashback of online shoppen

UW HUIS KLAAR
VOOR DE TOEKOMST
HET BEGINT MET KLEINE ENERGIEBESPARENDE
MAATREGELEN

Vraag de gemeentelijke Energievoucher subsidie
aan op: www.duurzaambouwloket.nl/Woudenberg

Het bespaartegoed van €65,- kan nog steeds worden gebruikt voor
cashback als u energiebesparende producten koopt, bijvoorbeeld
bij de deelnemende doe-het-zelf zaken in uw gemeente.
Het is nu ook mogelijk om te winkelen in een webshop.
U hoeft dan niet vooruit te betalen, maar u kunt winkelen
met een persoonlijke code. Hoe het werkt leest u elders
in deze folder.

UW WEBSHOP

Persoonlijke code

GA VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT VAN DE ACTIEVOORWAARDEN NAAR
WWW.DUURZAAMBOUWLOKET.NL/WOUDENBERG
Aan de informatie in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

STAP VOOR STAP NA AR EEN
ENERGIEZUINIGE WONING!

Kleine energiebesparende maatregelen

Afdichtingsmaterialen en folies

Pompschakelaar vloerverwarming

De bespaaractie is van toepassing op alle in onderstaande lijst genoemde
producten. U kunt daarvoor terecht bij iedere aanbieder van uw keuze. Geld
terugkrijgen is heel eenvoudig! U bewaart de bonnetjes en kijkt in deze folder
hoe u uw geld terug kunt vragen. U kunt ook online shoppen voor €65,- met een
persoonlijke code.

Het gaat om materialen die de naad en kierdichting rondom aansluitingen in de
woning of constructies bevorderen: tochtstrips, klimaat- of dampremmende folies
en brievenbusborstels.

Het gaat om het aanschaffen en/of laten plaatsen van een vloerverwarmingspompschakelaar of een nieuwe energiezuinige vloerverwarmingspomp.
Deze pomp schakelt de vloerverwarmingspomp alleen in als dit nodig is.
Daardoor wordt energie bespaard.

In de gemeente Woudenberg werken we voor deze actie samen met Hubo. In die
winkel vindt u een schap waar producten voor deze actie bij elkaar staan. Het is
mogelijk dat de deelnemende winkels niet alle genoemde producten beschikbaar
hebben.
BEWUST OMGAAN MET ENERGIE

Speciale isolerende gordijnen
Het gaat om daarvoor aangemerkte isolerende gordijnen die het warmteverlies
verminderen. Op de aankoopbon moet zichtbaar zijn dat het gaat om extra dikke
gordijnstof of gordijnstof met reflecterende folie.

ENERGIEZUINIG MET WATER
Waterstraalregelaar / perlator

Optimaliseren rendement CV ketel
Dit is het door een installateur optimaal laten inregelen van een verwarmingsinstallatie.
Woningventilatie
Vervangen/aanbrengen van een gelijkstroom ventilatiebox of ventilatiebox met
luchtvochtigheid, CO2 sturing of warmte terugwinning.

Dit is een volumestroom begrenzer voor een kraan, waardoor je water kunt besparen.

Energieverbruiksmanager
Een energieverbruiksmanager leest via een kabel of op afstand de energiemeter
uit en geeft informatie over energieverbruik, zodat u bewust om kunt gaan met uw
energiegebruik.

Waterbesparende douchekop

ENERGIEZUINIGE APPARATUUR

Het gaat om het aanschaffen en/of laten plaatsen van een waterbesparende
douchekop met een doorstroomklasse Z (4-7 liter/min.) of klasse A (7-9 liter/min.).

Energiezuinige koelkast, wasmachine of wasdroger

Stand-by schakelaar

Doorstroomverwarmer (ook wel doorstroomboiler genoemd)

Dit is een schakelaar om apparaten volledig uit te schakelen.

Het gaat om de aankoop en/of het laten aanbrengen van een doorstroomverwarmer.
Met een doorstroomverwarmer wordt het water alleen verwarmd als er vraag naar
warm water is.

KLEINE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN
Efficiënte verlichtingsapparatuur

ENERGIEZUINIG VERWARMEN

Het gaat om de aanschaf van LED verlichting of een dimschakelaar voor
LED verlichting.

Vervangen radiatorkraan

Deurdranger, deurveren

Het gaat om het aanschaffen van een thermostatische radiatorkraan. Een thermostaatkraan zorgt ervoor je energie bespaart, doordat de radiator dicht gaat als de
ingestelde temperatuur in de kamer is bereikt.

Een deurdranger of deurveer sluit automatisch uw deuren. Dichte deuren in huis
voorkomen warmteverlies.

Radiator ventilator
Leidingisolatie en/of radiatorfolie
Deze maatregelen zorgen voor warmte-isolatie. Leidingisolatie kan worden
aangebracht op ventilatiekanalen of distributieleidingen van het verwarmingssysteem. Radiatorfolie kan worden bevestigd op of achter de radiator.

Het gaat om een kleine ventilator onder de radiator waardoor de ruimte sneller en
gelijkmatiger wordt verwarmd.

Het gaat om de aanschaf van een energiezuinige koelkast, wasmachine of
wasdroger met A+++ label.
Inductiekoken
Het gaat om het aanschaffen en/of laten monteren van een inductiekookplaat.

Grote energiebesparende maatregelen
De bespaaractie kan ook worden gebruikt voor teruggave van het bedrag van
€65,- voor investeringen in grote energiebesparende maatregelen. Die moeten
dan wel zijn gedaan na 1 januari 2020. Het gaat dan om gevelisolatie, vloerisolatie,
bodemisolatie, dakisolatie, kozijn- of glasvervanging, of om de aanschaf van een
warmtepomp, zonnepanelen en/of zonnecollectoren, het aanbrengen van lage
temperatuurverwarming en/of balansventilatie met warmteterugwinning.
Meer informatie over de voorwaarden voor teruggave bij deze investeringen
en ook over andere subsidieregelingen, vindt u op:
www.duurzaambouwloket.nl bij de ‘subsidiecheck’.

