
Duurzaam Den Haag steekt bewoners de helpende hand toe
Met extra korting, subsidie en hulp

Den Haag - DuurzaamDen Haag start dit najaar met een aantal mooie acties om Haagse
woningeigenarente helpen hun huis duurzamer te maken: vloerisolatie, Tips voor een
Tientje en gratis radiatorfolie. Doel: geld en energie besparen. Nieuw isdat wij dit in
samenwerking doen met een aantal fantastische partners: TONZONen Gamma. Zo
kunnen wij duurzame producten met extra korting, subsidie en hulpaanbieden.
Duurzaam wonen was nog nooit zo makkelijk!

“Duurzaamheid is gemakkelijk en leuk! We komen naar je toe en je kan meteen
aan de slag. En we gaan voor Haagse waar, we werken samen met partners uit
de buurt.„
— Heleen Weening, directrice Duurzaam Den Haag

Duurzaam de winter in met vloerisolatie!
Vloerisolatie heeft 3 grote voordelen: de vloer is minder koud, je hebt een lagere
energierekening plus minder schimmels en huisstofmijt. 

Huiseigenaren kunnen nog ruim 1 maand subsidieaanvragen voor vloerisolatie. Deze korting
kan wel oplopen tot50% van het totale bedrag. 

Om zoveel mogelijk huiseigenaren in Den Haag te bereiken hebben Duurzaam Den Haag en
TONZONde handen ineen geslagen. Resultaat: onze eerste najaarsactie! 

Wie via www.duurzaamdenhaag.nl/najaarsactieeen offerte aanvraagt krijgthulp bij het
aanvragen van de subsidie en ook nog eens 50 euro retour vanTONZON. Een installateur komt
de vloerisolatie plaatsen. Vloerisolatieaanbrengen was dus nog nooit zo makkelijk en
goedkoop!

“Het folie was binnen een halve dag in de kruipruimte geplaatst. Wij genieten nu
elke winter van een fijne, warme woonkamer.„
— Huiseigenaar Maxim, heeft vloerisolatie 

http://www.duurzaamdenhaag.nl/najaarsactie
http://tonzon.nl/


Tips voor een Tientje
Duurzaam wonen hoeft helemaal niet duur te zijn. Daaromstarten Gamma en Duurzaam Den
Haag eennieuwe actie: Tips voor een Tientje. Iedereweek vind je op www.duurzaamdenhaag.nl
en bij de Gamma een goedkope en duurzame tip. Deze duurzame producten zijn tevensde
hele week met extra korting te koop bij Gamma Dekkershoek en alle overigedeelnemende
vestigingen met een kortingsvoucher. Daarnaast kan iedereen het product winnen via
Facebooken/of Twitter van Duurzaam Den Haag. 

“'Als je bij mensen iets wil veranderen moet je laten zien dat ze er geld mee
besparen. Waar kan dat beter dan bij een bouwmarkt.„
—  Olger Geresteijn, vestigingsmanager Dekkershoek

Gratis radiatorfolie
En we geven nog meer gratis weg: radiatorfolie! Metradiatorfolie wordt de warmtestraling naar
de muur met maar liefst 96% minder.Daarom plakken wij de komende weken GRATIS
radiatorfolie bij huiseigenaren dieer deze winter warmpjes bij willen zitten. Waar we de
komende wekenradiatorfolie plakken vind je via www.duurzaamdenhaag.nl/karavaan    

“Met deze nieuwe acties bieden wij een pakket aan met daarin goede producten,
de benodigde hulp en goede installateurs die door ons zijn geselecteerd„
—  Sandra Nap, projectleider Duurzaam Den Haag

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Heeft u vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Anouk Dehue via06-46074434
of anouk@duurzaamdenhaag.nl Voor meer informatie kijk op www.duurzaamdenhaag.nl.

http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/180206
http://www.hk1000.nl/
http://www.duurzaamdenhaag.nl/karavaan
https://twitter.com/duurzaam_dh
https://www.facebook.com/DuurzaamDenHaag.nl
http://www.duurzaamdenhaag.nl/nieuws/2015/09/tips-voor-een-tientje-tochtwering
http://www.duurzaamdenhaag.nl/
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OVER DUURZAAM DEN HAAG

Mensen maken de stad, maar ze laten ook sporen na die de stad beschadigen. Duurzaam Den Haag wil de stad
juist verbeteren, zodat mensen er graag blijven wonen, werken en recreëren. Duurzaam Den Haag initieert,
faciliteert en realiseert projecten die bijdragen aan duurzaamheid in Den Haag. Dit alles in samenwerking met
bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Duurzaam Den Haag richt zich vooral op energie
besparen & opwekken, duurzaam vervoer, stadslandbouw en het verduurzamen van evenementen.

Duurzaam Den Haag en het Haags Milieucentrum bundelen hun krachten. Na de zomer van 2015 staat er een
nieuwe organisatie gericht op het organiseren van zo veel mogelijk Haagse Krach(ten). Zodat we met veel
verschillende groepen uit de stad duurzaam aan de slag gaan en zichtbaar resultaat boeken op het gebied van
energie en duurzaamheid in Den Haag.
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