ENERGIEUPDATEBERGEN
GESPREK MET ENERGIEADVISEUR
“We hebben veel opgestoken van het gesprek
vanochtend en gaan snel beginnen met een

JUBILEUMBEURS NIEUW BERGEN

aantal zaken. We weten nu ook beter wat

VerduurSAMEN2030 komt graag in contact met

realistisch is en wat we straks moeten kiezen

inwoners en bedrijven uit gemeente Bergen,

als de ketel aan vervanging toe is. Zeer veel

daarom staan wij op zondag 10 november met

dank voor het prettige gesprek!”

een pop-up Energiehuis op de Jubileumbeurs

Bewoners van gemeente Bergen over hun gesprek

in Den Asseldonk. Heeft u ideeën, opmerkingen,

met één van onze energieadviseurs.

vragen of wilt u meer weten over waar we mee
bezig zijn? Kom dan langs voor een praatje!
Locatie:

Den Asseldonk 2 Nieuw Bergen

Datum:

Zondag 10 november 2019

Tijd:

Van 11.00 tot 17.00 uur

Wat kun je
besparen met
isoleren?

WARM DE WINTER IN
De koude wintermaanden komen er weer
aan. Door uw dak, muren, ramen en vloer
te isoleren bespaart u op uw energiekosten. Daarnaast zorgt goede isolatie van uw
woning voor beter wooncomfort.
Denkt u al langer na over het isoleren van
uw huis, maar weet u niet waar u moet
starten? Misschien is dit wel het moment
om u verder te verdiepen; dankzij een
subsidie van de landelijke overheid kunt
u flink in kosten besparen.
Onze energieadviseurs helpen u graag
door middel van onafhankelijk advies.
Elke maandag tussen 15.00 en 17.00 uur
en elke vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur zijn
zij in het Energiehuis aanwezig.

Energiehuis Bergen (L)
Keulerstraat 1
5854 BV Bergen
T (0485) 34 83 83
Dé plek waar je ideeën met ons
kunt delen en informatie en
advies over duurzame energie
kunt krijgen. Je bent welkom op
afspraak en er zijn verschillende
inloopmomenten.
VerduurSAMEN2030
verduursamen2030@bergen.nl
bergen.nl/duurzaam
VerduurSAMEN2030
Energielandgoed Wells Meer
wellsmeer@bergen.nl
energielandgoedwellsmeer.nl
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