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1.

Hoeveel warmte lekt u?

In samenwerking met DEZo kunnen we de leden aanbieden om een woningscan te maken met een
warmtebeeldcamera. We maken dan foto’s van uw huis met een speciale camera. Op deze camera is
te zien hoe goed uw huis is geïsoleerd en waar u veel warmte verliest.
Voor deze warmtescan vragen we een bijdrage van Euro 10,- per woning. U ontvangt de foto's met
een korte uitleg over wat u ziet door de energieambassadeur van DEZo
Het is nog onder voorbehoud. We kunnen dit alleen doen als het buiten koud is. Voorlopige data zijn
23, 26 en 27 maart tussen 20:00 en 20:55.
Aanmelden kan via het aanmeldformulier (uitsluitend voor leden, belangstellenden kunnen aangeven
lid te worden). U ontvangt na aanmelding nadere informatie en instructies.

2.

Webinars Energieloket Zoetermeer

Het Energieloket Zoetermeer organiseert in de komende periode diverse Webinars:
•

Op 25 maart over isolatie

•

Op 8 april over zelf energie opwekken (zonnepanelen)

•

Eveneens op 8 april: duurzaam verwarmen. Dit Webinar sluit aan op het Webinar over zelf
energie opwekken

Aanmelden kan op de website van het Energieloket.

3.

Webinars Energie besparen Stap voor Stap van Piëzo

Ook Piëzo organiseert met enige regelmaat Webinars over energiebesparing. Piëzo richt zich met
name op kleine maatregelen, die ook geschikt zijn voor huurders.
Tijdens de onlinebijeenkomst ‘energie besparen, stap voor stap’ leer je waarom energie besparen
belangrijk is en worden concrete oplossingen besproken om minder stroom, gas en water te
gebruiken. In een uurtje ben je bijgepraat over slimme maatregelen die geld en comfort
opleveren. Je bent van harte welkom op één van de volgende bijeenkomsten: dinsdag 16 maart én
dinsdag 6 april (19.30 uur tot 20.30 uur), woensdag 24 maart én woensdag 14 april (10.00 uur tot
11.00 uur).
Deelnemen aan de bijeenkomst is gratis. Na aanmelding ontvang je een link via de e-mail.
Aanmelden kan via deze link: https://stichting-piezo.webinargeek.com/energie-besparen-stap-voorstap.
Neem voor meer informatie contact op met Simone Langeveld via 06 36573257
of duurzaam@stichtingpiezo.nl.

