Gratis isolatie voor uw huis!
Direct besparen, goed geregeld.
Waarom meedoen?
Uw huis gratis laten isoleren heeft vele voordelen:
•
U bespaart honderden euro’s per jaar aan gas
- Gemiddelde tussenwoning: 320 euro
- Gemiddelde hoekwoning: 800 euro
•
U maakt uw huis in winters warm, in zomers koel
•
U heeft minder tocht en vocht in huis
•
U helpt klimaatverandering tegen te gaan
Wie mag meedoen?
Een beperkte groep huishoudens in de provincie Utrecht kan meedoen.
De actie is voor huiseigenaren die:
•
•

in de gemeentes Leusden, Woerden, Amersfoort of Utrecht wonen
de energietoeslag hebben gekregen

Waarom doen de gemeente en provincie dit?
De gemeente Woerden en provincie Utrecht willen woningeigenaren met lagere inkomens helpen.
Isoleren bespaart veel energie. Dat is goed voor uw portemonnee en voor het klimaat.
Wat moet ik zelf betalen?
Het kost u 0 euro. De gemeente en provincie betalen alles.
U hoeft ook niets vooraf te betalen, de rekening gaat direct naar de gemeente.
Wat moet ik zelf regelen?
De gemeente heeft betrouwbare aannemers geregeld. U hoeft zelf geen aannemer te zoeken of
offertes te vergelijken.
U meldt zich aan voor de actie. Dan wacht u tot de aannemer belt om een afspraak te maken.
Wanneer moet ik me aanmelden?
Wij raden aan om vóór 30 september 2022 aan te melden. We helpen de eerste aanmeldingen nog
voor de winter 2022. Als u later aanmeldt, is de kans groot dat u pas na de winter geholpen kan
worden.
Ik heb een andere vraag.
Op de website beantwoorden we veel vragen.
Ga naar de website of scan de QR code.
www.duurzaambouwloket.nl/isolatieactie-gemeente-woerden

Meedoen in 6 stappen
Ga naar de website (of scan de QR code).

Vul het formulier in.

www.duurzaambouwloket.nl/isolatieactie-gemeente-woerden

Hulp energiecoach?

De aannemer belt u om een afspraak
te maken.

Afspraak 1: de aannemer maakt
uw huis natuurvrij.

De aannemer komt langs en kijkt of isolatie bij u kan.
Kan het? Dan maken jullie twee nieuwe afspraken.

Afspraak 2: uw huis krijgt isolatie. U hoeft niets te doen.
Isolatie kan vanaf de buitenkant van uw huis. Dus geen
rommel in uw woning.

Buitenmuur

Resultaat:
U bespaart veel geld op uw energierekening.
En uw huis blijft warmer in de winter.

