
Met kleine simpele maatregelen kunt u 
veel energie besparen! Bijvoorbeeld 
met een waterbesparende douchekop, 
ledlampen, radiatorfolie, deurdrangers 
of een tijdschakelklok. Om u op weg te 
helpen, ontvangt u namens de gemeente 
Voorst een ʻgroene waardebonʼ van €60,- 
 waarmee u bij u in de buurt uw energie-
besparende producten kunt kopen.

Zo werkt het
Zowel woningbezitters als huurders 
kunnen deze Groene Bon aanvragen. Ga 
naar voorst.groenebon.nl, klik op ʻvraag 
uw groene bon aanʼ en vul uw postcode, 
huisnummer en e-mailadres in. U ont-
vangt uw waardebon in uw e-mail. Print 
de bon uit, of download deze op uw tele-
foon. De Groene Bon kunt u besteden 
bij Multimate in Twello en Wildkamp in 
Terwolde. Bij de kassa verzilvert u de bon 
door de barcode te laten scannen.

De smaak te pakken?
Wij helpen u graag verder om uw woning 
te verduurzamen. Hiervoor hebben we 
het hele jaar door verschillende pro-
jecten. Dit doen we in samenwerking 
met de energiecoöperatie EnergieRijk 
Voorst. Kijk voor de actuele projecten op 
regionaalenergieloket.nl en houd het 
Voorster Nieuws in de gaten! 

Alstublieft, uw Groene Bon
van de gemeente Voorst!
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Hoeveel kan ik besparen? 
Met vrij eenvoudige maatregelen en zonder al te veel kosten kunt u al veel besparen 
op uw energierekening. 

Deur dicht! 
Sluit tussendeuren en verwarm alleen 
de ruimte waar u bent. Met een deur-
dranger gaan deuren automatisch 
dicht.

Waterbesparende douchekop
80 procent van het warme water wordt 
 verbruikt tijdens het douchen. Een water-
besparende douchekop bespaart 20 procent 
op uw water- en energieverbruik. 

Niet thuis? Thermostaat op 15°C
Zet de thermostaat op 15°C als er 
overdag niemand thuis is. Bij vloer-
verwarming is het advies 17 tot 18 
graden.

Energiezuinig lampen
Heeft u nog gloeilampen in huis? Vervang 
deze dan door energiezuinige led- en spaar-
lampen. Begin met de lampen die het meest 
branden.

Apparaten echt uitzetten
Door apparatuur (zoals televisie, 
computer of printer) echt uit te zet-
ten, bespaart u veel onnodige energie. 

Radiatorfolie
Hangt een radiator aan een buitenmuur die 
niet is geïsoleerd? Plaats dan radiatorfolie ach-
ter de radiator. Zo ontsnapt er minder warmte.

Naden en kieren
Maak naden en kieren dicht, dan 
krijgt u een comfortabeler huis en 
kan de thermostaat lager in plaats 
van hoger.

Korter douchen
Hoe lang staat u onder de douche? Wen 
eraan om een minuut korter te douchen. 
Dat scheelt al een behoorlijk bedrag op uw 
energierekening. 

* Besparing op jaarbasis

Voorwaarden
▪ Eén waardebon per huishouden.
▪ De waardebon is uiterlijk tot 30 november 

2020 geldig. 
▪ De waardebon is alleen te gebruiken 

bij Multimate in Twello en Wildkamp in 
Terwolde. 

▪ Het is niet mogelijk om de artikelen 
digitaal aan te schaff en. 

▪ Het bedrag is inclusief BTW. 
▪ U krijgt geen tegoed als u minder besteedt. 

De bon is niet in te wisselen voor geld. 
▪ Er zijn maximaal 2.800 Groene Bonnen. 

Wees er dus snel bij!

€250,- €50,-

€170,- €30,-

€60,- €25,-

€50,- €25,-

GV A5 Groene bon opmaak.indd   2GV A5 Groene bon opmaak.indd   2 18-06-2020   16:2218-06-2020   16:22


