
Beste bewoner,
Alstublieft! 70 euro speciaal 
voor u als huurder of 
woningeigenaar in Soesterberg 
en Soest. Hiermee kunt u 
energiebesparende producten 
kopen voor uw woning.

BESPAAR ENERGIE
MET GRATIS PRODUCTEN

Bestel direct via:
www.duurzaambouwloket.nl/rrew-soest

Aan de slag met nieuwe energie - Soest

GRATISPRODUCTEN
T.W.V.

€70,-



Kleine aanpassingen in huis kunnen uw huis al energiezuinig en comfortabel 
maken. En ook uw energierekening verlagen. Dubbel voordeel dus. 
Met deze bon kunt u een combinatie van producten kopen voor kleine, 
energiebesparende maatregelen ter waarde van € 70,-. 

Ga naar  www.duurzaambouwloket.nl/rrew-soest  
of scan de QR-code. Op de website maakt u uw 
keuze en vindt u de maatregelenlijst. Een lijst met 
maatregelen waaraan u de €70,- mag uitgeven 
volgens deze subsidieregeling Energiebesparing.

U kunt één keer € 70,- uitgeven. Hoe doet u dat?
1. Bestel direct gratis producten ter waarde van 70 euro via de webshop;
 Of
2. Vraag geld terug voor producten/maatregelen die u kocht na 1 april 2021.

Hulp bij uw keuze 
Nodig een gratis Soester energiecoach uit. Deze kan u helpen bij het kiezen 
van de kleine energiebesparende maatregel, die het beste bij uw situatie past.

Deze actie duurt tot 31 juli 2022. We raden u aan niet te lang te 
wachten. Er is maar een beperkt aantal keer €70 beschikbaar. 
Wees er daarom snel bij, want OP=OP!

1. Direct bestellen via webshop 
Bestel via de webshop uw energiebesparende producten. Met deze deze 
tegoedbon heeft u recht op 70 euro korting. Met een paar muisklikken kunt u 
deze producten bestellen. Doordat u gebruik maakt van deze actie hoeft u de 
producten tot een bedrag van € 70,- niet te betalen. 

2. Geld terug voor aangeschafte producten/maatregelen
Dit geldt voor alle producten die u na 1 april 2021 heeft gekocht en waar u 
het bonnetje nog van heeft bewaard. Ga naar www.duurzaambouwloket.nl/
rrew-soest en vraag met uw bonnetje de cashback aan. Het bedrag krijgt u op 
uw rekening teruggestort.  

Hulp bij uw keuze 
In de gemeente Soest zijn energiecoaches beschikbaar, die dorpsgenoten 
graag helpen hun huis energiezuinig en comfortabel te maken. Dat doen ze 
kosteloos. Ze bekijken samen met u welke maatregelen in uw woning het 
meeste opleveren. 
Over de energiecoaches leest u meer op www.energieactiefsoest.nl. Op die 
website kunt u nog meer lezen over wat het bewonerinitiatief Energie Actief 
Soest allemaal kan doen voor inwoners van Soest. 

Gratis en onafhankelijk advies
U kunt voor alle energievragen terecht bij het onafhankelijk energieloket van 
de gemeente Soest (Duurzaam Bouwloket). U kunt daar ook een gratis 
gesprek met een energiecoach uit Soest aanvragen (Soester advies aan huis).
Tel: 035 - 2030021
E-mail: info@duurzaambouwloket.nl
Website: www.energieloket-soest.nl
   
Veel succes met uw besparing!
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