
Besparen op  
gas en elektra, 
hoe doe je dat?

Vraag gratis advies bij je thuis 
van een energiecoach aan!



De energiecoach:
•  gebruikt een vooraf  in te vullen lijst met aandachtspunten over je 

energiegebruik, isolatie van je woning, verwarming en je apparaten in huis om je 
bewust te maken van je verbruik;

•  loopt aan de hand van deze checklist samen met jou de woning door;
•  geeft voorlichting over en inzicht in je energierekening, en vertelt hoe je met 

eenvoudige (gedrags-)maatregelen veel energie kunt besparen;
•  geeft informatie over de huidige kwaliteit van de constructies (isolatie) en de 

installaties (verwarming) in je woning;
•  kijkt met jou naar mogelijkheden om duurzame energie op te wekken, zoals 

zonne-energie en/of een warmtepomp;
•  vertelt wat er aan mogelijkheden voor subsidie en financiering zijn;
•  stuurt naderhand per mail samenvattende besparingstips over wat je kunt doen 

om je energieverbruik te verlagen door bijvoorbeeld je gedrag aan te passen, de 
woning wel of niet (extra) te isoleren en de installatie wel of niet te verbeteren.

De energiecoaches zijn vrijwilligers, verspreid over de dorpskernen van de gemeente 
Berg en Dal. Ze hebben een (gecertificeerde ) cursus energiebesparing gevolgd, 
betaald door de gemeente. Ze zijn onafhankelijk van de politiek en de commercie.  
De organisatie en aansturing is in handen van het DuurzaamheidsCafé Berg en Dal.

Meer informatie vind je op 
duurzaamheidscafebergendal.nl/energiecoaches 

Een afspraak maak je eenvoudig 
door een mailbericht te sturen aan: 
ecoachbend@gmail.com 

Vermeld daarbij je naam, adres, 
postcode, telefoonnummer en je vraag 
aan de energiecoach. Spoedig daarna 
wordt contact met je opgenomen voor 
een afspraak aan huis.

Wil je aan de slag met energiebesparing in jouw woning, maar 
weet je niet waar te beginnen? Dan is een gratis energiecoach iets 
voor jou! De onafhankelijke energiecoach komt bij je thuis en geeft 
tips en informatie over alle onderdelen waar op energie bespaard 
kan worden. Door het toepassen van de aanbevolen maatregelen 
wordt je huis ook nog eens duurzamer en comfortabeler.  
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