Door regelmatig je meterstanden bij
te houden krijg je een beter zicht op je
energieverbruik. Word lid van de groep
‘Energie Besparen Meetjesland’ op
www.energieID.be, registreer periodiek je
meterstanden en volg je energieverbruik op
de voet!

… en bespaar 8% op energie
Eenmaal lid van de groep ‘Energie Besparen
Meetjesland’ kan je ook deelnemen aan de
Meetjeslandse klimaatwedstrijd. Het doel van de
wedstrijd is om binnen een half jaar minstens 8%
energie te besparen tegenover vorig jaar.

www.energiebesparenmeetjesland.be
‘Energiezuinig wonen Meetjesland’

Liesbet Van Crombrugge
Moeie 16a Eeklo
09 378 61 70
liesbet@woonwijzermeetjesland.be

Elif Stepman
Koningin Astridplein 1 Eeklo
09 377 93 00
elif@NPMeetjesland.be

Vormgeving: www.deZetterij.be (Eeklo)

Hou je meterstanden bij…

Meer info en inschrijven

V.U. Koen Martens, Natuurpunt en Partners Meetjesland, p.a. K. Koningin Astridplein 1 - 9900 Eeklo

Volg je
energieverbruik

Stroomcoaches voor
het Meetjesland

Bespaar energie
en help anderen
energie te besparen.

Energiezuinig
toestel nodig?
Hoeveel
verbruiken
jouw toestellen?
Laat het verbruik
van jouw toestellen
meten
Tijdens een huisbezoek maakt de
stroomcoach een grondige analyse
van jouw huishoudtoestellen en
verbruiksgedrag. Op basis van deze
analyse krijg je energiebesparend advies
op maat. Deze dienstverlening is volledig
gratis.

Doe mee aan de
groepsaankoop
De stroomcoach organiseert een
groepsaankoop voor een energiezuinige
koelkast, diepvries en wasmachine.
Inschrijven is vrijblijvend en kan zonder
aankoopverplichting.

Word stuurgroeplid
Wil je mee de voorwaarden van de
groepsaankoop bepalen? En wil je mee het
beste aanbod kiezen? Geef dan je gegevens
door en we nodigen jou uit voor twee of
drie stuurgroepvergaderingen.

Denk, leer
en doe mee!
Word
energieambassadeur
Klinkt een duurzaam en energiezuinig
Meetjesland jou als muziek in de oren?
Ben je geïnteresseerd in het thema
energiebesparing? Heb je zelf leuke ideeën
om energiezuiniger te wonen? Misschien is
de klimaatacademie dan iets voor jou.
Tijdens de bijeenkomsten, workshops
of uitstappen verdiepen we ons in
energiebesparing en duurzame energie.
Als energieambassadeur kan je mee
nadenken over acties rond energiezuinig
wonen, deze verder uitwerken en/of
ondersteunen.

Opleiding
stroomcoach
Om zoveel mogelijk inwoners te helpen
om thuis energie te besparen, sturen we
meerdere stroomcoaches op pad. Wil jij
het verbruik van toestellen leren meten,
analyseren en hierover advies geven?
Schrijf je dan in voor onze opleiding tot
stroomcoach. De opleiding neemt
twee avonden in beslag.

Meer info op:

www.energiebesparenmeetjesland.be

