
Energierekening verlagen? 
Energie besparen?  
  

De Energiebrigade  
Eemsdelta biedt gratis hulp! 
 

TIP 10

Doe de vaatwasser 
pas aan als die vol is. 

TIP 11

Zet de vaatwasser op 
ECO-stand.

TIP 13

Ontdooi de koelkast en 
vriezer regelmatig.

TIP 14

Doe bij het koken de 
deksel op de pan.

TIP 16

 
Sluit alle deuren. 

Zelf aan de slag met geld en energie besparen?

TIP 12

Vervang oude  
apparaten door energie-

zuinige apparaten.

TIP 15

Droog de was aan de 
lijn, niet in de droger.

Meer informatie: 
eemsdelta.nl/energiebrigade-eemsdelta 

De Energiebrigade  
Eemsdelta biedt gratis hulp! 

 

Energierekening verlagen? 
Energie besparen?  

  



TIP 1

Verwarm minder 
kamers in huis.

TIP 2

 
Douche korter.

TIP 4

Zet apparaten uit en 
niet op stand-by.

TIP 5

Zet de verwarming 
een graadje lager.

TIP 7

Houd radiatoren vrij van 
gordijnen en meubilair.

TIP 8

Was op 40 ºC 
of minder.

TIP 3

Vervang gloeilampen 
voor led-lampen.

De Energiebrigade Eemsdelta is voor  
huishoudens met een laag inkomen én een  
hoog energieverbruik.  
 

Wat kan de Energiebrigade  
voor mij doen?   
De energiebrigade bestaat uit energie- 
coaches en energieklussers. Als team  
komen zij bij u langs. De energiecoach kijkt  
welke eenvoudige energiebesparende  
maatregelen in uw woning mogelijk zijn.  
Die voert de energieklusser in overleg met  
u direct uit. Denk aan het plaatsen van  
tochtstrips, radiatorfolie, een waterbespa- 
rende douchekop of het instellen van de  
juiste temperatuur van de cv-ketel.  
Het huisbezoek en het laten uitvoeren  
van deze maatregelen zijn gratis.  
 
Ook neemt de energiecoach de energie- 
rekening met u door en geeft bespaartips.  
Door de energiebesparende maatregelen  
en bespaartips daalt niet alleen uw  
energierekening. U helpt ook mee aan een  
beter milieu! 
 
 

Maak een afspraak met de Energiebrigade!

Tochtstrips 

Radiatorfolie

Water- 
besparende 
douchekop

Juiste 
temperatuur 

cv-ketel

Zelf aan de slag met geld en energie besparen?

TIP 6

Zet de vriezer op 
maximaal -18 ºC.

TIP 9

Breng niet meer water 
aan de kook dan nodig.

Aanmeldformulier 
Huisbezoek  
Energiebrigade Eemsdelta 
 
Uw contactgegevens 

Naam                                  ............................................................................................................................................................................................... 

Adres                                  ............................................................................................................................................................................................... 

Postcode/woonplaats   ............................................................................................................................................................................................... 

Geboortedatum               ............................................................................................................................................................................................... 

E-mail                                 ............................................................................................................................................................................................... 

Telefoonnummer            ............................................................................................................................................................................................... 
 
 
Woont u in een huur- of koopwoning? 
Aankruisen wat voor u van toepassing is. 

         Huurwoning  

         Naam huurcorporatie   ..................................................................................................................................................................................  

         Koopwoning 
 
 
Krijgt u energietoeslag of een vergoeding  
uit het energiefonds?  

         Energietoeslag           

         Energiefonds 

#

Hoe kan ik een afspraak voor een huisbezoek maken?  
> Ga naar het aanmeldformulier op eemsdelta.nl/energiebrigade-eemsdelta  
 of vul het aanmeldformulier bij deze folder in.  

> Mail het aanmeldformulier naar energiebrigade@eemsdelta.nl (scan/foto).  
> Of stuur het aanmeldformulier naar: gemeente Eemsdelta,  

antwoordnummer 15, 9900 AX Appingedam (postzegel niet nodig).  
> Of lever het aanmeldformulier in bij het gemeentehuis in Appingedam, Delfzijl  

of Loppersum (in een envelop met vermelding van afspraak Energiebrigade).  
> Of bel naar de gemeente via 14 0596 (zonder netnummer).  

De energiecoach neemt contact met u op voor het maken van een afspraak. 
 


