
Duurzaam wonen is zo gedaan 
met de WoonWijzerWinkel en met 
deze aanbiedingen wordt het nog 
makkelijker! Voordelen op een rij:

Beste prijs/kwaliteit verhouding 
Wij onderhandelen bij aanbieders een scherpe prijs 
en staan garant voor een zorgeloze uitvoering.

Aanbiedingen voor elke woning 
In welk jaartal uw huis ook gebouwd is, voor ieder 
woningtype en situatie is er een passende oplossing.

Geef u snel op via www.woonwijzerwinkel.nl/drevenbuurt

Minder betalen, meer comfort  
Met energiebesparende maatregelen heeft u een 
lagere energierekening en meer wooncomfort.

Samen met uw buren besparen 
Hoe meer mensen er mee doen, hoe hoger de korting.  
Tot wel 20%! Voordeel voor iedereen!
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Woningopname tijdelijk extra 
voordelig! 
Maak nu gebruik van de woningopname of schrijf u direct in voor één of meerdere 
inkoopacties. 

Woningopname (€ 25,- i.p.v. € 69,-), inschrijven kan tot 30 november 2018
Laat uw woning controleren op de meest voorkomende verbetermaatregelen. 
Een adviseur bekijkt en bespreekt de mogelijkheden voor het isoleren van uw woning.

Wees snel, want er zijn slechts 50 woningopnames met 
korting beschikbaar en op=op!

De WoonWijzerWinkel organiseert een collectieve inkoopactie voor de Drevenbuurt. 
De inkoopactie biedt verschillende soorten woningisolatie met collectieve korting. 

Woningopnames
Wilt u verduurzamen, maar wilt u graag weten welke mogelijkheden uw woning biedt? 
Kies dan voor een woningopname. Tijdens een woningopname komt er een adviseur 
van de WoonWijzerWinkel bij u thuis langs, om samen met u alle mogelijkheden tot 
verduurzaming te bekijken en te bespreken. 

Deze woningopnames worden normaal gesproken voor 
€69,- aangeboden, maar tijdens de wijkbijeenkomst bieden 
de WoonWijzerWinkel en de gemeente Vlaardingen de eerste 
50 woningopnames aan voor slechts €25,-. Kom naar de 
wijkbijeenkomst en vraag daar de woningscan aan! 

.nl/vlaardingen



SPECIAAL VOOR UW BUURT GESELECTEERD KIJK VOOR ALLE OPLOSSINGEN OP 
WOONWIJZERWINKEL.NL/DREVENBUURT

QUICK-WINS

Quick-wins zijn zeer betaalbare stappen 
om mee te starten en echte no-brainers.
Bijvoorbeeld LED lampen, radiatorfolie, of 
een radiatorventilator, waarmee uw radiator 
effectiever wordt en de cv-ketel naar een 
lagere temperatuur kan. Zo’n maatregel kan 
tot 25% op uw gasverbruik besparen!

De potentie van veel daken in de Drevenbuurt 
is groot. Stroom van eigen dak kost slechts de 
helft van dat van het energiebedrijf. Profiteer 
van deze inkoopactie met hoge kwaliteit tegen 
een aantrekkelijke prijs met stapelkorting!

De meeste woningen in de Drevenbuurt hebben 
geen, of matige spouw- en vloerisolatie. 
Gelukkig zijn daar betaalbare oplossingen voor, 
die zich snel terugverdienen. Spouwisolatie is 
een echte no-brainer met een terugverdientijd 
van ca. 4 jaar!

vanaf* 

€ 362O,- 
Besparing per jaar**

€ 65O,-

vanaf*

€ 14,- /m2

Besparing per jaar**

€ 22O,-

vanaf

€ 55,-  p.st. 

*indicatieprijs incl. montage en btw, maar excl. eventuele bijkomende situatieafhankelijke meerkosten       ** geschatte besparing voor een gemiddeld huishouden volgens milieucentraal.nl          

Inschrijven kan tot 21 december 2O18

Terugverdiend na

2 jaar

Tot wel 

15% 
korting!

Tot wel 

15% 
korting!

Al vanaf

6 jaar
terug- 
verdiend!

Een hybride warmtepomp werkt samen met 
de cv-ketel. Met een besparing van 50% op 
uw gasverbruik is dat een prima tussenstap 
richting gasloos wonen en zeer betaalbaar t.o.v. 
de all-electric oplossing. Zo’n warmtepomp kan 
de warmte uit de buitenlucht of ventilatielucht 
halen. Veel woningen in de Drevenbuurt 
hebben al een ventilatie-unit waardoor 
vervanging voor een ventilatiewarmtepomp 
een uitstekende keuze is.

Subsidie 
€ 15OO,-

vanaf* 

€ 32OO,-
Besparing per jaar**

€ 18O,-

O.A: RADIATORVENTILATOREN

WONINGISOLATIE
O.A: SPOUWMUURISOLATIE

ZONNEPANELEN
O.A: 12 X AEG 300 WP BLACK

WARMTEPOMP
O.A: HYBRIDE VENTILATIE WARMTEPOMP


