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Greenchoice Warme Truiendag op 6 februari 2015
Start van campagne is aanstaande vrijdag: Dag van de Duurzaamheid

Info Rotterdam | Gepubliceerd op: 8 oktober 2014

Samenvatting Aanstaande vrijdag 10 oktober 2014 is het Dag van de Duurzaamheid: hét moment
waarop de campagne voor de Greenchoice Warme Truiendag 2015 van Het
Klimaatverbond van start gaat. Greenchoice Warme Truiendag is dé nationale
energiebesparingsactie waarmee heel Nederland laat zien hoe eenvoudig het is om
elke dag energie te besparen. Meer dan 33.000 mensen hebben zich nu al
aangemeld. Vorig jaren deden er uiteindelijk meer dan 200.000 mensen mee. De
Greenchoice Warme Truiendag vindt plaats op vrijdag 6 februari 2015 en tot die tijd
wordt heel Nederland uitgenodigd om aan te haken via www.warmetruiendag.nl.

Details Campagne 9e Greenchoice Warme Truiendag vrijdag van start

Nu al meer dan 33.000 deelnemers voor dé nationale energiebesparingsactie

Vrijdag 10 oktober 2014 is het Dag van de Duurzaamheid en het moment waarop de
campagne voor de Greenchoice Warme Truiendag 2015 van Het Klimaatverbond
van start gaat. Dé nationale energiebesparingsactie waar heel Nederland laat zien
hoe eenvoudig het is om elke dag energie te besparen. Meer dan 33.000 mensen
hebben zich nu al aangemeld. De Greenchoice Warme Truiendag vindt plaats op
vrijdag 6 februari 2015. Tot die tijd wordt heel Nederland uitgenodigd om aan te
haken via www.warmetruiendag.nl. 

Het idee van de Greenchoice Warme Truiendag is simpel: meld je aan op
www.warmetruiendag.nl, trek in elk geval op vrijdag 6 februari 2015 een warme trui aan,
zet de verwarming lager en bespaar zo 7% energie per graad en dus 7% CO2 uitstoot.
Daarnaast kunnen deelnemers de actie aankleden met leuke en energiezuinige acties om
het belang van energiebesparing bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te
brengen.

"De vorige editie overschreden we de grens van 200.000 deelnemers en onze ambitie is
om dat aantal dit jaar te overtreffen", zegt Anna Schoemakers, directeur Klimaatverbond.
Jurjen Algra, woordvoerder van Greenchoice, vult aan: "De groenste energie is de energie
die je niet gebruikt. Met hele kleine en eenvoudige handelingen kunnen mensen zelf heel
makkelijk veel energie besparen. De thermostaat een graadje lager en een warme trui
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Doe mee met Greenchoice Warme Truiendag op 6 feb 2015: zet de CV een graadje lager
en trek een warme trui aan http://pr.co/p/001v8o



✉

http://pr.co/p/001v8o
http://twitter.com/share
https://twitter.com/jrnbs
http://www.greenchoice.nl/klantenservice/contact
https://twitter.com/jurjenalgra
mailto:jurjen.algra@greenchoice.nl
http://www.greenchoice.nl/thuis/klant-worden/tarieven?utm_source=pr.co&utm_medium=pressroom_sidebar
http://pers.greenchoice.nl/
http://www.klimaatverbond.nl/?ACT=27&spoor=d14977fae45e1259079ddaa75971a452&link_id=1400
http://www.klimaatverbond.nl/?ACT=27&spoor=d14977fae45e1259079ddaa75971a452&link_id=1399
http://www.klimaatverbond.nl/?ACT=27&spoor=d14977fae45e1259079ddaa75971a452&link_id=1398
http://www.warmetruiendag.nl/
http://pers.greenchoice.nl/87144-greenchoice-warme-truiendag-op-6-februari-2015
http://www.greenchoice.nl/thuis
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice/energieprojecten
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice/partners
http://pers.greenchoice.nl/
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice/greenchoice
https://dossier.greenchoice.nl/Mijn-Dossier/DossierLandingpage.aspx
http://www.greenchoice.nl/vacatures
http://www.greenchoice.nl/klantenservice
http://www.greenchoice.nl/over-greenchoice
http://www.greenchoice.nl/zakelijk
http://www.greenchoice.nl/thuis


Greenchoice
Visie en missie
Kernwaarden
Voorwaarden
Disclaimer

Privacyverklaring
Cookieverklaring

Nieuws en media
Persberichten

Archief

In het nieuws
Archief

Partners
Energieproductie
Bewustwording
Innovatie
Klimaatbescherming
Collectieven
Overige partners

Volg ons op Twitter

Volg ons op Facebook

English information

aantrekken is daar een prachtig voorbeeld van, en het is nog leuk ook!"

Klik hier voor het uitgebreidere bericht en alle acties.

Voor meer informatie kunt u bellen met het Klimaatverbond, directeur Anna Schoemakers
06-2608 6199 of Greenchoice, Jurjen Algra 06-105683 24.

Rechtenvrij beeldmateriaal en foto’s: http://www.warmetruiendag.nl/media
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