Woont u in de
Steinen-, Waterof Grassenbuurt
in Gouda?
Laat een advies opstellen voor energiebesparingsmaatregelen
voor uw woning. Dan komt u in aanmerking voor een korting
op dit advies!

Korting op
Energiebesparingsadvies!
De eerste vijftig aanvragers krijgen € 50,- terug.

Met een maatwerkadvies, een advies dat specifiek is opgesteld voor uw
huis, krijgt u een gedetailleerd overzicht van de huidige staat van uw
woning en de belangrijkste verbeteringen om energie te besparen. Een
adviseur rekent diverse maatregelen en maatregelpakketten door op
kosten, opbrengsten en besparingen. Zo weet u wat u kunt doen om uw
huis energiezuiniger te maken!
Hoe werkt het?
• U vraagt een maatwerkadvies aan en laat dit uitvoeren. Zorg dat u een
(gespecificeerde) factuur ontvangt.1
• Schrijf op een briefje duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en tenaamstelling van de bankrekening en IBAN nummer. Schrijf
erbij dat het om de actie maatwerkadvies energiebesparing gaat.
• Voeg een betalingsbewijs toe. We raden u aan om deze vast te
plakken of te nieten. Zonder betalingsbewijs geen teruggave.
1

Het adres op de factuur moet hetzelfde zijn als dat van de aanvrager.

Het briefje met factuur en bewijs stuurt u naar:
Gemeente Gouda
Actie maatwerkadvies energiebesparing
Postbus 1086
2800 BB Gouda
Verzoeken voor vergoeding moeten voor 31 december 2017 bij de gemeente
binnen zijn en voldoen aan de onderstaande voorwaarden:
Het maatwerkadvies:
• Is opgesteld door een bedrijf dat aantoonbaar gespecialiseerd is in het geven van energieadviezen voor woningen of één van de partijen die samen
met de gemeente werkt aan het verduurzamen van woningen in Gouda.
• Is specifiek opgesteld voor één woning; in de Steinen-, Water-, of Grassenbuurt in Gouda.
• Geeft een helder overzicht van de huidige energieprestatie van de woning.
• Geeft inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen,
bijvoorbeeld isolatie, voor de gehele woning.
• Geeft inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen.
• Er wordt slechts één vergoeding per adres verstrekt.
• Meer informatie: duurzaam@gouda.nl

