WoonWijzerWagen in de Heide-Bes buurt
Wanneer: 23 maart 2016
Tijd:
van 13.00 tot 20.00 uur
Plaats:
Bij restaurant De Keizershof: Maarten Luther Kingweg
Rotterdam, 16 maart 2016
Beste Heide-Bes bewoner,
De inloopbijeenkomsten om de warmtefoto’s van de woning te bespreken zijn in februari zeer goed
bezocht. Op de ledenvergadering van de Heide-Bes is een samenvatting gepresenteerd. Ook
kondigde we een vervolg aan om concreet door te pakken op het energiezuiniger maken van de
woningen. U bent van harte welkom om 23 maart aanstaande de WoonWijzerWagen bij De
Keizershof te bezoeken. Daarnaast kunt u zich opgeven voor een energiescan van uw woning.
WoonWijzerWagen 23 maart
De mobiele showroom WoonWijzerWagen is op 23 maart bij ons in de buurt. Hier zijn veel
voorbeelden van materialen, met een toelichting daarop, die de duurzaamheid van uw woning
kunnen verbeteren aanwezig. Denk daarbij aan:
 Verschillende materialen voor vloer-, bodem- en spouwmuurisolatie
 Zonne-energie: Zonnepanelen en omvormers en zonneboilers
 HR-ketels en HR++ glas
Bij de WoonWijzerWagen staat bij het restaurant De Keizershof.
Het is een vrije inloop van 13.00 tot 20.00 uur: u hoeft zich niet aan te melden en het is gratis.
Energiescan van de WoonWijzerWinkel
Wilt u een gedetailleerd onderzoek van uw woning? Het onafhankelijke energieloket voor onze regio
WoonWijzerWinkel kan dit aanbieden. De mogelijkheden zijn:
 Quick scan à € 25,--: een kort onderzoek met een bonding rapport, dat vooral gebaseerd is
op het type huis en bouwjaar, waarbij vooral naar de isolatie en installaties gekeken wordt.
 Uitgebreide scan à € 75, --: een grondiger onderzoek van alleen uw woning en
“woongedrag”, inclusief apparatuur, verlichting, ventilatie enz.
Al uitgevoerde verbeteringen zijn onderdeel van het onderzoek.
Wanneer u zich nog niet heeft opgegeven voor deze scans kan dat alsnog via energie@heidebes.nl.
De scans worden uitgevoerd op woensdag 23 maart, tussen 13.00 uur en 20.00 uur.
Wanneer u zich opgeeft ontvangt u per email een bericht wanneer het bezoek aan uw huis is
ingepland. De betaling vindt achteraf plaats, na levering van het rapport.
U vindt deze informatie ook op www.heidebes.nl. Daar staan ook voorbeelden van een energiescan
en onze vervolgacties.
Tot ziens op 23 maart 2016,
Namens Heide-Bes met Energie
Jolt Oostra

