Geld besparen
met een duurzame woning?
Kom naar De Energiebespaarmarkt en laat je informeren!
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De Energiebespaarmarkt
Jouw startpunt op weg naar duurzaam wonen!
Vraag jij je weleens af hoe duurzaam jouw woning is en ben je benieuwd hoeveel geld jij kunt
besparen? DCZ organiseert deze markt met ondersteuning van de gemeente Zwartewaterland en
energiecoöperatie Energiek Zwartewaterland. Meerdere bedrijven en specialisten voorzien jou op
De Energiebespaarmarkt graag van informatie en advies op maat. Want een energiezuinige woning
heeft veel meer voordelen dan je denkt! Nu al benieuwd welke energiemaatregelen jij kan nemen?
Kijk dan alvast op www.dczduurzaam.nl

Lagere energiekosten
Je houdt geld over voor
leuke dingen!

Meer wooncomfort
Je blijft koel bij hitte en warm
bij kou!

Beter milieu
Je werkt mee aan een betere
wereld!

Aangeboden door:

Neem deze waardebon mee en ontvang:
Een gratis energiescan t.w.v. 75,- euro!

Goedkoper, comfortabeler
en milieuvriendelijker wonen?
DCZ en gemeente Zwartewaterland helpen je verder!

Wie is
Wil jij ook graag goedkoper, comfortabeler en milieuvriendelijker wonen, maar weet je niet waar
je moet beginnen? DCZ neemt je als verbinder van duurzaamheidsspecialisten alle zorg uit handen
met advies op maat, het uitzoeken van de subsidiemogelijkheden en het coördineren van alle
uitvoerende werkzaamheden. Dit doen wij met:
Eén aanspreekpunt (Egbert Brouwer)

De overheden als partner

Een heldere werkwijze

Een team van specialisten

Meer informatie? Kijk op www.dczduurzaam.nl

DE GLASSERVICE
EXPRESS BV

Isolaties & Duurzaamheid

Lang zult u wonen
Comfortabel en levensloopbestendig wonen
Speciaal voor 55-plussers is er op de Energiebespaarmarkt ook informatie te vinden over het
levensloopbestendig maken van je woning. Woon jij in een fijne buurt? En zou je graag nog heel
lang in je vertrouwde omgeving willen wonen? Denk er dan eens over na om jouw huis nú veiliger
en comfortabeler te maken. Hoe dat kan? Lang Zult U Wonen is aanwezig met een uitgebreide
stand en laat je zien welke praktische mogelijkheden er zijn.
Met een energiezuinige, comfortabele en levensloopbestendige woning ben je klaar voor jarenlang woongenot De gemeente Zwartewaterland biedt ook een blijverslening om aanpassingen
in of aan de woning te financieren.

