
Wilt u dit jaar goed beginnen, minder uit-
geven aan energie en ook bijdrage leveren 
aan een duurzamere wereld? 

Energiek Velsen is een lokale duurzame energie-
coöperatie zonder winstoogmerk opgericht 
door inwoners van Velsen met momenteel 
ongeveer 120 leden. Samen maken wij Velsen 
duurzamer via concrete acties waaraan u 
ook kunt deelnemen als inwoner van Velsen! 
In eerdere inkoopacties hebben circa 50 huis-
houdens in Velsen meegedaan en konden wij 
zo samen al ruim 600 zonnepanelen 

plaatsen met behulp van lokale installateurs. 
En ruim 20 huishoudens deden mee aan 
onze eerdere spouwmuurisolatie inkoopacties 
in 2015. 

Wellicht woont u in een woning met een 
energielabel E of lager. Dit betekent een be-
hoorlijk gasverbruik. Met spouwmuurisolatie 
kan uw energielabel omhoog en bespaart u 
tot honderden euro’s per jaar op uw energie-
rekening. Naast een kostenbesparing levert u 
ook een bijdrage aan een duurzamere samen-
leving door de verlaging van de CO2 uitstoot. 
En u ervaart direct meer comfort in huis. 

U kunt zelf uw label controleren op de site 
www.energielabelatlas.nl

Nieuweinkoop-acties

Doe mee met de gezamenlijke 
inkoopacties van zonnepanelen 
en spouwmuurisolatie!

SLUIT DAN AAN BIJ ONZE ACTIE!

- Prijsvoordeel door collectief inkoop                   
-  Inkoop bij gecertifi ceerde lokale/ 

regionale bedrijven 
-  Terugverdientijd zonnepanelen 

gemiddeld circa 7-9 jaar
- Nazorg vanuit de coöperatie
- Vrijblijvende offertes op maat
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INFORMATIEAVONDEN 
U bent van harte welkom op een van onze 
informatieavonden voor vrijblijvende uitgebreide 
uitleg. Aanvang om 20.00 uur, inloop vanaf 
19.30 uur.

15 maart Driehuis
Pastorie naast de Engelmunduskerk

16 maart IJmuiden 
Gebouw Velserduin

22 maart Santpoort-Zuid 
‘t Brederode Huys

In verband met de verwachte drukte bij 
voorkeur aanmelden via mail: 
informatieavond@energiekvelsen.nl

Meer subsidie informatie vindt u op: 
www.wijwonenwijzer.nl

Kijk op onze site www.energievelsen.nl 
voor meer details
U kunt via onze site eenvoudig inschrijven. 
Heeft u nog inhoudelijke vragen over de actie, 
neem dan gerust contact op met de bestuurs-
leden die deze acties begeleiden: Joost Kok 
(06 55 82 36 04) of Ben Wouda (06 51 64 88 67) 

15%
subsidie

Subsidie spouwmuurisolatie
Voor de isolatieactie geldt voor 2016 een 
subsidieregeling van de gemeente en provincie 
Noord-Holland. U ontvangt 15% op het te 
investeren bedrag, dus extra interessant om 
nu aan te sluiten. Voor Velsen geldt een mini-
male investering per woning van € 1.500. 
Wij hebben echter in onze samenwerking 
met de gemeente Velsen en de Omgevings-
dienst IJmond de afspraak gemaakt dat wij 
in één keer voor alle deelnemers de subsidie 
gebundeld aanvragen. Daardoor kunnen ook 
huishoudens die onder de investering van 
€ 1.500 zitten gewoon in aanmerking komen 
voor de 15% subsidie.

15% subsidie ongeacht het te 
investeren bedrag dankzij onze 
gezamenlijke actie!

voor de 15% subsidie.

15% subsidie ongeacht het te 

SPOUWMUURISOLATIE ACTIE


