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Met deze actie krijgt u max. € 75,- terug voor energiebesparende maatre-
gelen. De actie loopt tot aan het einde van 2020 en wordt gefinancierd door 
de gemeente Roerdalen en de Rijksoverheid.

Wie het eerste komt...
De actie is alleen voor inwoners van de gemeente Roerdalen en alleen 
voor maatregelen die energie besparen. Van deze regeling kunnen maxi-
maal 1000 woningen in Roerdalen gebruik maken. De actie loopt tot aan 
het einde van 2020. Via www.duurzaamroerdalen.nl kunt u de voucher voor 
deze actie aanvragen. (scan de QR-code op de voorzijde).

Wat valt er allemaal onder deze actie?
Energiebesparende maatregelen voor uw huis, maar ook voor advies en 
hulp om energie te besparen. Zoals tochtstrippen, radiatorfolie, energie-
besparende ledlampen, slimme radiatorkranen, isolatiemateriaal, een 
douchekop die water bespaart, energieverbruik-meters, een slimme 
thermostaat. De keuze waar zulke spullen gekocht kunnen worden is vrij, 
maar het is natuurlijk ook goed voor lokale ondernemers.

Bespaaradvies voor uw huis en inregelen CV.
Ook de kosten voor een energieadvies-rapport van onze energiecoaches of 
het inregelen van uw CV installatie (elk € 50,- voor niet leden en € 25,- voor 
leden Duurzaam Roerdalen) kunt u terug krijgen met deze actie. Er blijft 
dan nog geld over voor het aanschaffen van energiebesparende spullen. U 
kunt bij de aanvraag van een actie-voucher aangeven of u een energiead-
vies-rapport wil laten maken of uw CV wil laten inregelen.

Hoe werkt het?
Via www.duurzaamroerdalen.nl vraagt u een voucher aan waarbij we 
kijken of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Per huis mag maar één 
aanvraag ingediend worden en de aanvrager moet inwoner van Roerdalen 
zijn. Bewaar de voucher goed want hij is 75 Euro waard. Stuur de voucher 
binnen 2 maanden ondertekend terug, samen met de originele rekening 
van wat er gedaan is om energie te besparen. Dat kan dus alleen op papier 
en met de post of zelf in brievenbus doen. Dan storten we het bedrag, tot 
een maximum van 75 Euro, op de doorgegeven bankrekening. Zonder 
voucher geen geld!


