
Kom naar de 
Energiemarkt!

Wij informeren u en 
helpen u verder met 
energiebesparing

Gratis  
warmtescan

 Meer informatie 
over de nieuwe 
subsidieregeling 
voor isolatie
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Om al deze vragen te beantwoorden, 
organiseert de Duurzaamheidswinkel in 
november een aantal Energiemarkten 
in IJsselmonde.

Op de Energiemarkten zijn stands te 
vinden met informatie over verschillende 
onderwerpen. Onze enthousiaste  advi seurs 
staan voor u klaar. Ook kunt u zich inschrij-
ven voor o.a. een gratis warmtescan, 
offerte traject en gratis maatwerkadvies.  
De Energiemarkt is een inloopmarkt.  
U kunt langskomen wanneer u wilt.

Wanneer, waar en hoe laat?
Locatie Datum/tijd

Energiemarkt Beverwaard 19 november 2019 
Huis van de wijk - De Focus,  inloop tussen 18:30 en 21:30 uur 

Oude Watering 324, 3077 RE Rotterdam

Energiemarkt Lombardijen 21 november 2019
Wijkzaal - Johanneskerk,  inloop tussen 19:00 en 22:00 uur 

Guido Gezelleweg 1, 3076 EB Rotterdam

Energiemarkt Keizerswaard 23 november 2019
Winkelcentrum Keizerswaard   inloop tussen 10:00 en 14:00 uur 

- plein bij Bram Ladage

Kom naar de 
Energiemarkt!
Het stookseizoen is weer begonnen en dus willen veel bewoners aan de slag 
om hun woning energiezuiniger en comfortabeler te maken. Wat is een goed 
startpunt? En welke producten kun u het beste gebruiken? Waar moet u op 
letten als je liever een bedrijf  inhuurt? En hoe zit het met de kosten, zijn er 
subsidies beschikbaar?  
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Wat is er te doen op 
de Energiemarkt?

Onze partners

Onafhankelijk advies is belangrijk. Daarom werken wij samen 
met de WoonWijzerWinkel en VVE-010. 

WoonWijzerWinkel geeft advies en helpt bij de zoektocht naar 
een geschikt bedrijf  voor de uitvoering. VVE-010 helpt bij het 
verduurzamen van uw VvE. De WoonWijzerWinkel en VVE-010 
zijn op de energiemarkt aanwezig om u op goed te informeren.

Energie bespaar quiz
Leer op een leuke manier hoe u 
met een kleine investering veel geld 
kunt besparen. Denk aan tips over 
ledverlichting, energieslurpers, etc.

Producten 
Ontdek de mogelijk-
heden van isolatie, 
zonnepanelen, 
warmtepompen, etc.

VVE’s 
Een expert van VVE-010 informeert  
en helpt u bij het verduurzamen van  
uw VvE.

Financiële voordelen 
Laat u informeren over handige 
subsidies, leningen, etc. en 
ontvang hulp bij het aanvragen.



De Duurzaamheidswinkel bestaat in 
november 1 jaar en daarom trakteren wij 
huiseigenaren in IJsselmonde op een 
gratis warmtescan.

Een warmtescan?
Bij een warmtescan wordt met een 
infraroodcamera een warmtefoto gemaakt 
van uw huis. Deze foto laat zien op welke 
plekken warmte uit de woning ‘lekt’. Dit 
kan bijvoorbeeld bij de kozijnen zijn, of  bij 
de rand van het dak. Ook laat de foto zien 
als de muren niet goed geïsoleerd zijn of  
als het dubbele glas lek is. Zo kunt u de 
juiste maatregelen nemen om uw woning 
energiezuiniger te maken. OP=OP

Er zijn 500 warmtescans beschikbaar 
voor eengezinswoningen en 100 warmte-
scans voor VvE-complexen (flats). 
Aanmelden voor een warmtescan kan 
alleen tijdens de Energiemarkten. Wees er 
dus snel bij!

Gratis warmtescan!

Duurzaamheidswinkel 

Winkelcentrum Keizerswaard
Keizerswaard 80 
3078 AM Rotterdam 
 
Open van dinsdag t/m zaterdag 
van 12.30 - 16.30 uur

www.rotterdamenergiebesparing.nl


