
Wil je energie én geld 
besparen?

Meld je dan aan voor een 
gratis advies van de  
EnergieCoach!

Energie besparen met tips  
van de EnergieCoach

Gratis persoonlijk advies  
thuis of online

Ben je huurder? Dan ontvang je gratis  
bespaarmaterialen t.w.v. € 50,-



Bespaar op energie én bespaar geld
De lasten voor energie worden steeds hoger. Door minder energie te gebruiken,  
kun je dus flink wat geld besparen. Wil je een lagere energierekening en meer  
comfort in huis? Meld je dan aan voor een  
gratis energiescan van de EnergieCoach.

EnergieCoach Aa en Hunze is een initiatief van de gemeente 
Aa en Hunze en wordt mede mogelijk gemaakt door het 
Drents Energieloket

Hoe werkt het project?
Je meldt je aan voor een gratis energiescan 
door een mail te sturen naar energiecoach@
aaenhunze.nl. Vermeld daarin je naam, adres en 
telefoonnummer. De EnergieCoach maakt dan 
een afspraak om bij je thuis langs te komen voor 
een advies op maat. Een online afspraak is ook 
mogelijk. Zowel huurders als woningeigenaren 
kunnen zich opgeven. De EnergieCoach brengt 
samen met jou energiebesparende maatregelen 
in kaart waar je zelf mee aan de slag kunt.

Tips
De EnergieCoach neemt een uitgebreide check-
list met je door met maar liefst 63 tips om energie 
te besparen. Op de checklist staat hoeveel euro’s 
je per maatregel bespaart. Opgeteld kan dit 
oplopen tot honderden euro’s per jaar. Goed voor 
je portemonnee en ook nog eens goed voor het 
klimaat!

Wie zijn de EnergieCoaches?
De EnergieCoaches zijn vrijwilligers die informatie 
geven zonder commercieel oogmerk. Zij wonen 
in de gemeente Aa en Hunze en willen graag 
andere inwoners bijstaan met energiebesparende 
maatregelen. De EnergieCoaches hebben een 
uitgebreide training gevolgd.

Kijk voor meer informatie op 
www.energiecoachaaenhunze.nl

Hoe doe je mee?
Wil je gratis advies van de  
EnergieCoach? Meld je dan aan via 
energiecoach@aaenhunze.nl
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