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Duurzaam wonen?

De WoonWijzerWinkel helpt je van A tot Z

“De gemeente Nissewaard gaat aan de slag met het thema 
woningverbetering: voor een duurzamer Nissewaard en om de woningen 
in onze gemeente aantrekkelijk te houden. Zo zorgen we ervoor dat onze 
kernen aantrekkelijke woongebieden blijven. Waar de corporaties flinke 

slagen maken in de huurwoningen, liggen er ook kansen voor particuliere 
woningeigenaren. Er is werk aan de woning!

Bij de WoonWijzerWinkel kunt u terecht met al uw 
vragen over verduurzaming van uw woning. 

Als onafhankelijk energieloket helpt zij u, in 
opdracht van de gemeente, in uw zoektocht 

naar de beste oplossingen.”  
Jan Willem Mijnans, Wethouder beheer  

openbare ruimte en wonen



BEKIJK ALLE AANBIEDINGEN OP:
WOONWIJZERWINKEL.NL/AANBIEDINGEN

SPOUW: SUPAFIL

Geef u snel op via woonwijzerwinkel.nl/nissewaard

Supafil glaswol spouwmuurisolatie is een eenvoudige 
maatregel met een snelle terugverdientijd. Door enkele 
kleine gaatjes te boren in de voeg van de buitenmuur, 
kunnen de glaswol vlokken met hoge druk in de spouw 
worden gespoten. Hierna worden de gaten weer dicht 

DAK: ZONNEPANELEN

Zonnepanelen zijn een duurzame investering. U wekt 
uw eigen stroom op en bent minder afhankelijk van het 
energiebedrijf. Met deze inkoopactie bent u verzekerd 
van panelen van hoge kwaliteit voor een aantrekkelijke 
prijs! Hoe meer inschrijvingen, hoe hoger de korting!

Isolatiefolie is een stevige luchtdichte deken die 
bestaat uit lagen reflectiefolie, afgewisseld met lagen 
noppenfolie. De isolatiefolie kan eenvoudig vanuit de 
kruipruimte tegen de onderzijde van de vloer worden 
bevestigd. Op de bodem wordt een bodemfolie 
geplaatst om de kruipruimte af te sluiten van vocht. 

VLOER: ISOLATIEFOLIE

vanaf* 

€ 24OO,- 
Besparing per jaar**

€ 45O,-

vanaf* 

€ 33,- /m2

Besparing per jaar**

€ 22O,-

vanaf*

€ 14,- /m2

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

Inschrijven kan tot 30 november 2018

Besparing per jaar**

€ 22O,-

Tot wel 

15% 
korting!

Tot wel 

1O% 
korting!

Tot wel 

15% 
korting!

De SpeedComfort is een ventilator die je met 
magneetjes aan de onderkant van je radiator vastklikt. 
De SpeedComfort blijft meteen goed zitten. De ventilator 
zorgt ervoor dat de warmte van de radiator direct wordt 
gecirculeerd door de gehele ruimte. Dit betekent dat je 
sneller kunt genieten van de warmte en minder energie 
verbruikt om een ruimte op te warmen.

Tot wel 

15% 
korting!

vanaf*

€ 55,-  p.st. 
Terugverdiend na

2 jaar

QUICKWINS: SPEEDCOMFORT



Duurzaam wonen is zo gedaan 
met de WoonWijzerWinkel en met 
deze inkoopacties 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/nissewaard

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!

✓
✓
✓
✓

Doet u ook mee? Maak nu gebruik van de 
woningopname of gratis isolatiecheck, of schrijf u 
direct in voor één of meerdere inkoopacties. 

Woningopname (€ 25,- i.p.v. € 69,-) Laat uw woning 
controleren op de meest voorkomende verbetermaatregelen.

De WoonWijzerWagen in Spijkenisse!

Isolatiecheck (gratis) Een adviseur bekijkt en bespreekt de mogelijkheden 
voor het isoleren van uw woning.

Dinsdag 3O-1O-18
Woensdag 31-1O-18
Donderdag O1-11-18

Bij de Markt, Spijkenisse
Op het Uitplein, Spijkenisse
Op het Uitplein, Spijkenisse

O9.OO tot 15.OO uur
12.OO tot 18.OO uur
14.OO tot 2O.OO uur  


