Nieuwe ronde, nieuwe
kansen!

VOOR WONINGEIGENAREN DIE AL EERDER HEBBEN DEELGENOMEN
(Adressen waarvoor tijdens actieperiode 1 (jan-apr) al een bestelling is gedaan).

Aan de ledactie voor
woningeigenaren heeft 49,9%
meegedaan. Een enorm
succes!

Bezorgdata van de vouchers per
postcodegebied
Het wijknummer bestaat uit de laatste
twee cijfers van de postcode.
Om drukte te voorkomen verspreiden we de
post over 6 weken. Elke woonwijk heeft een
eigen subsidiebudget, zodat iedereen evenveel
kans heeft om mee te kunnen doen.

Zaterdag
03 juli
Zaterdag
10 juli
Woensdag
14 juli

Zaterdag
10 juli

Zaterdag
19 juni

Za 12 of wo 16 juni
Zaterdag
12 juni

Zaterdag
03 juli

Zaterdag
19 juni

Za 26 of wo 30 juni
Zaterdag
12 juni

Za 03 of wo 07 juli
Za 10 of wo 14 juli

Ansichtkaart of e-mail
Wie nog niet had meegedaan,
ontvangt een ansichtkaart.
Wie al eerder heeft deelgenomen,
ontvangt de code per e-mail.

Maar de subsidie is nog niet
op en er zijn nog genoeg
inwoners die mee willen doen.
Daarom ontvangen alle
inwoners met een
koopwoning opnieuw een
voucher.

Zaterdag
26 juni

Za 05 of wo 09 juni

Za 19 of wo 23 juni

Woensdag
30 juni

Woensdag
23 juni

Zaterdag
05 juni
Woensdag
09 juni

Woensdag
07 juli

Woensdag
23 juni

Woensdag
16 juni

Voucher
De voucher heeft een waarde van €40. Naast lampen
en dimmers zitten nu ook diverse ‘slimme stekkers’ in
het aanbod.
De voucher moet u online activeren. Dit kan tot eind
augustus, maar wacht niet te lang, want op = op!
Geen code ontvangen of een andere vraag? Stuur een
bericht naar ledactie@energieloketzoetermeer.nl

Nieuwe ronde, nieuwe
kansen!

VOOR WONINGEIGENAREN DIE NOG NIET AAN DE ACTIE HEBBEN DEELGENOMEN
(Adressen waarvoor tijdens actieperiode 1 (jan-apr) nog geen bestelling is gedaan).

Aan de ledactie voor
woningeigenaren heeft 49,9%
meegedaan. Een enorm
succes!

Bezorgdata van de vouchers per
postcodegebied
Het wijknummer bestaat uit de laatste
twee cijfers van de postcode.
Om drukte te voorkomen verspreiden we de
post over 6 weken. Elke woonwijk heeft een
eigen subsidiebudget, zodat iedereen evenveel
kans heeft om mee te kunnen doen.

Zaterdag
26 juni
Zaterdag
03 juli
Woensdag
07 juli

Zaterdag
03 juli

Zaterdag
12 juni

Za 05 of wo 09 juni
Zaterdag
5 juni

Zaterdag
26 juni

Zaterdag
12 juni

Za 19 of wo 23 juni
Zaterdag
5 juni

Za 26 of wo 30 juni
Za 03 of wo 07 juli

Ansichtkaart of e-mail
Wie nog niet had meegedaan,
ontvangt een ansichtkaart.
Wie al eerder heeft deelgenomen,
ontvangt de code per e-mail.

Maar de subsidie is nog niet
op en er zijn nog genoeg
inwoners die mee willen doen.
Daarom ontvangen alle
inwoners met een
koopwoning opnieuw een
voucher.

Zaterdag
19 juni

Za 29 mei of wo 2 juni

Za 12 of wo 16 juni

Woensdag
23 juni

Woensdag
16 juni

Zaterdag
29 mei
Woensdag
02 juni

Woensdag
30 juni

Woensdag
16 juni

Woensdag
09 juni

Voucher
De voucher heeft een waarde van €40. Naast lampen
en dimmers zitten nu ook diverse ‘slimme stekkers’ in
het aanbod.
De voucher moet u online activeren. Dit kan tot eind
augustus, maar wacht niet te lang, want op = op!
Geen code ontvangen of een andere vraag? Stuur een
bericht naar ledactie@energieloketzoetermeer.nl

