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Isoleren is de eerste stap

Beste inwoners van Maassluis,
De gemeente Maassluis investeert in een duurzame toekomst. Samen met u!
Want iedereen kan iets doen om onze leefomgeving minder te belasten en in te
spelen op klimaatverandering. Wij helpen u graag om iets te doen voor een duurzaam Maassluis. Met simpele, kleine maatregelen die u als woningeigenaar vaak zelf kunt
(laten) uitvoeren, kunt u flink besparen op uw energiekosten. Hiermee maakt u uw woning ook
nog eens comfortabeler! Om u daar bij te helpen geeft de gemeente u een korting van €90,- op
energiebesparende maatregelen.
Doet u mee? In deze flyer leest u hoe u gebruik kunt maken van dit aantrekkelijke aanbod.

Sjef Evers, coördinerend wethouder duurzaamheid

WoonWijzerBox
Gefeliciteerd, u krijgt vanuit de gemeente
Maassluis voor €90,- aan energiebesparende
maatregelen cadeau!

Kortingscode

MAA SSLUIS2020

€90,-*

WOON
WIJZE R
WEBS HOP

woonwijzer winkel.nl/m

*Exclusief verplichte eige
*Geldig tot 31 maar t 2021

aassluis

n bijdrage van €10,-

en beperkt aantal besch

ikbaar.

U kunt van uw cadeau profiteren door uw persoonlijke kortingscode MAASSLUIS2020 te
gebruiken in de webshop van ons energieloket de WoonWijzerWinkel. Het werkt heel eenvoudig: voor producten en/of diensten ter waarde van €100,- betaalt u een eigen bijdrage
van slechts €10,-. De box kan naar wens worden gevuld. U kunt kiezen voor producten die
passen bij uw woonsituatie. Denk bijvoorbeeld aan een radiatorventilator, LED-lampen
of een waterbesparende douchekop. U kunt de box daarnaast (aan)vullen met een
WoonWijzerScan. Zie ommezijde.
Let op: In 2020 stelt de gemeente Maassluis ruim 1.400 boxen beschikbaar. Maak er
gebruik van; op = op! Elk huishouden kan slechts één keer gebruik maken van deze actie.
Meer informatie kunt u vinden op de website woonwijzerwinkel.nl/maassluis.
Deze flyer is vervaardigd op gerecycled papier
Meer informatie: woonwijzerwinkel.nl/wijkactie-maassluis
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WoonWijzerScan
De WoonWijzerScan is een quickscan van de woning.
Deze scan laat zien dat energie besparen soms minder
ingewikkeld is dan het lijkt. Op een overzichtelijk A4’tje
ziet u in één oogopslag welke maatregelen u kunt treffen
voor uw woning om energie te besparen.
U kunt de scan in uw winkelmandje toevoegen, bij
het vullen van de WoonWijzerBox. U ontvangt de
WoonWijzerScan via e-mail.

Adviesgesprek of woningopname
Bent u enthousiast geworden en wilt u aan de slag met grotere energiebesparende maatregelen,
zoals bijvoorbeeld isolatie? Kies dan voor een adviesgesprek of een woningopname. Een adviesgesprek
is een advies door een adviseur van de WoonWijzerWinkel in de showroom en een woningopname is een
advies aan huis.

Woningopname – van €99,- voor €39,Duurzaamheidsadvies aan huis voor de gehele woning.
De adviseur loopt samen met de bewoner het huis door
en bekijkt alle mogelijkheden tot verduurzaming. Een
woningopname duurt ongeveer een uur.
Adviesgesprek – van €69,- voor €29,Duurzaamheidsadvies in de showroom van de WoonWijzerWinkel. De adviseur gaat een uur lang met u zitten, om uw
woonsituatie en duurzame wensen te bespreken. De adviseur
kan na afloop direct vrijblijvende offertes voor u aanvragen!
Meer informatie: woonwijzerwinkel.nl/maassluis

Dieren en isoleren
Bent u van plan om uw woning te isoleren? Isolatiewerkzaamheden kunnen
eventueel aanwezige broedende vogels of vleermuizen verstoren. Daarom
kunt u de spouw het beste laten isoleren in september.
Kijk voor meer informatie op woonwijzerwinkel.nl/aandachtspunten.

Koningshoek 93.050
3144 BA Maassluis
(010) 14 010
Maassluis.nl
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