
Slim met energie!
U ontvangt energietoeslag en daarom helpt de 
gemeente Purmerend u graag verder met energie 
besparen. Bestel gratis energiebesparende 
producten tot een bedrag van € 175,- en maak 
gebruik van gratis energieadvies. 

Met een paar tips kunt u uw energierekening al 
flink verlagen. Vaak zonder dat u hiervoor iets 
moet kopen. Lees onze tips hieronder.

1. Verwarm alleen de ruimtes waar u veel bent. Hiermee bespaart u 
gemiddeld € 310,- per jaar.

2. Zet apparaten niet op stand-by, maar zet ze helemaal uit.
3. Verwarm uw slaapkamer niet. Daarmee bespaart u gemiddeld 100 

euro per jaar. 
4. Zet uw thermostaat als u thuis bent 1 graad lager dan u gewend 

bent. Daarmee bespaart u gemiddeld € 120,- per jaar. 
5. Sluit alle deuren in huis. Tip: met een deurdranger gaan deuren 

automatisch dicht.
6. Laat de warmwaterkraan niet langer of harder lopen dan nodig.
7. Plaats tochtstrips in deuren en ramen.
8. Douche maximaal 5 minuten én gebruik in de douche een 

waterbesparende douchekop. 
9. Vervang uw verlichting door LED-lampen. Dat is maar liefst 85% 

zuiniger dan een gloeilamp.
10. Houd radiatoren (stof)vrij en hang of zet er niks voor.

purmerend.nl/slimmetenergie



Energie en water besparen is niet alleen goed voor het milieu, 
maar ook voor uw portemonnee.

Energie besparen is makkelijker als u weet waar 
u op moet letten. Daarbij helpt een energiecoach 
van WelzijnWonenPlus.

Afspraak maken met een energiecoach?
• Mail naar energiecoachpurmerend@welzijnwonenplus.nl
• Bel naar WelzijnWonenPlus via 0299 820 138 van  

maandag tot en met donderdag tussen 9:00 en 12:00 uur 
• Meer informatie over de energiecoach vindt u op 

purmerend.nl/slimmetenergie.

In de webshops van het Duurzaam Bouwloket kiest u zelf 
welke artikelen u wilt kopen. 

Wij controleren voor de bestelling uw gegevens om te 
kijken of u al recht heeft op deze regeling. 

De energiecoach kijkt samen met u naar het energieverbruik in uw 
woning en geeft advies over eenvoudige bespaarmogelijkheden. 

U moet het bedrag in één keer besteden bij een van 
de webshops. 

De energiecoach kan ook helpen met het bestellen en 
aanbrengen van de juiste energiebesparende producten. 

Weet u niet welke producten u het best kunt bestellen voor 
uw woning? Vraag de energiecoach om hulp. 

In samenwerking met WelzijnWonenPlus bieden we de 
energiecoach gratis aan.

Producten bestellen
Bestellen kan makkelijk en gratis via  
purmerend.nl/slimmetenergie. 

Of scan direct de QR-code hiernaast.

Gratis advies van een 
energiecoach bij u thuis

Bestel tot € 175,- aan energie-
besparende producten
Denk aan eenvoudige maatregelen zoals 
tochtstrips, radiatorfolie en ledverlichting die u 
zelf makkelijk kunt aanbrengen.


