Voor huurders van Veluwonen
Doe mee... bespaar energie en geld!
De gemeente Apeldoorn, Energiecoöperatie Loenen en woningcorporatie
Veluwonen helpen u. Kijk op www.loenenenergie.nl

Cadeaubon

Cadeaubon € 50,Heeft u de bon nog niet gebruikt?
Hij lag rond 1 december in uw
brievenbus. U kunt hiermee gratis
energiebesparende middelen krijgen.
Kijk op www.energiekapeldoorn.nl/
cadeaubon

€ 50
Hulp nodig bij bestellen van spullen?

Cadeaubon niet ontvangen of kwijt?
Bel en vraag een nieuwe bon:
telefoonnummer (06) 18 98 18 19.

Wij helpen u gratis. Bel of mail ons:
• info@ecloenen.nl
• (06) 18 98 18 19.

Duurzaam Doeboek met praktische tips
Ga zelf aan het werk, maak uw huis energiezuiniger
en bespaar op uw energierekening. Het boek krijgt u
thuisbezorgd begin 2022.

Slimme Henri: hulp & tips
Heeft u hulp nodig bij het installeren van
energiebesparende middelen?
Heeft u tips nodig om energie te besparen?
Bel of mail ons? We helpen u graag verder!

Nog mee
r
acties!
Zie achte
rkant

Meet de luchtkwaliteit
in huis
Wilt u zelf de luchtkwaliteit
in uw huis meten? Twijfelt u of u genoeg
ventileert? U kunt bij ons 2 weken
een luchtkwaliteitsmonitor lenen.
U krijgt uitleg van een deskundige
medewerker. Hij bespreekt achteraf ook

de resultaten met u en geeft u tips over
het verbeteren van de luchtkwaliteit in
uw huis.
Interesse?
Mail of bel ons: info@ecloenen.nl
of (06) 18 98 18 19 (op werkdagen
tussen 16.30-17.30 uur).

Ontdek energieslurpers
U kunt de EARN-E van ons lenen. Dit is
een energiemonitor waarmee u op elk
moment ziet hoeveel energie u gebruikt.
Zo weet u welke apparaten ‘energie slurpen.‘
Interesse? Mail of bel ons: info@ecloenen.nl of
(06) 18 98 18 19 (op werkdagen tussen 16.30-17.30 uur).

Online bijeenkomsten

Blijf op de hoogte

• ‘Besparen op je energierekening’
maandag 7 februari 2022 van 19.30 tot
21.00 uur.
Aanmelden?: info@ecloenen.nl
• ‘Energie bespaartips voor huurders’
woensdag 9 februari 2022 van 19.30
tot 21.00 uur.
Aanmelden?: info@ecloenen.nl

Wij houden u regelmatig op de hoogte
over nieuwe acties en data via veel
lokale kranten, websites, nieuwsbrieven
en facebook pagina’s.
Of kijk op www.loenenenergie.nl
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