
Direct besparen:
ook voor u! 
Kleine energiebesparende maatregelen in huis helpen om uw energie-
rekening te verlagen en uw woning duurzamer te maken. De gemeente wil 
u graag helpen een eerste stap naar verduurzaming te zetten. Meld u aan 
voor de direct-bespaar-actie en krĳ g gratis energiebesparende materialen 
zoals ledverlichting, radiatorfolie, tochtstrips en een waterbesparende 
douchekop. Ze worden ook gratis voor u geïnstalleerd. Een installatiebedrĳ f 
komt dan bĳ  u langs om ze te installeren. 

De gemeente werkt samen met 
Haagse wij kinitiatieven, sociale 

onder     nemingen en stichtingen om dit 
mogelij k te maken voor huiseigenaren 

in Den Haag. 

Hoe werkt het?
• Vul het digitale aanvraagformulier in 

op www.duurzamestad.denhaag.nl/

woning/energiebespaaractie. 

Na uw aanmelding gaat het als 
volgt:
• Een medewerker van een van de 

installatie bedrij ven belt u binnen 

2 weken voor een afspraak. 

• Er komt een medewerker bij  u langs 
met de materialen en samen 
bevestigen jullie de materialen.

• De medewerker geeft u tips om nog 

meer energie te besparen.

• Tij dens het huisbezoek kunt u ook 
aangeven welke vragen u nog meer 
heeft over veilig, comfortabel, gezond 
en duurzaam wonen.

• De materialen en het huisbezoek 

zij n kosteloos.



Wilt u nog meer energie besparen?
Er zijn nog vele andere manieren om 
energie te besparen in uw woning.  

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het isoleren 

van uw dak/vloer/spouwmuur of het 
plaatsen van zonnepanelen. Vooral als u 
toch al bezig bent met onderhoud of 
renovatie aan uw woning, denk eens na 

over hoe dit nog duurzamer kan!  

Hou van je huis biedt je onafhankelijk 
advies en denkt mee, zodat verduurzamen 
voor iedereen mogelijk is. Benieuwd wat 

Hou van je Huis voor jou kan doen?  

Kijk op www.duurzamestad.denhaag.nl.

Maatregelen coronavirus
Bij het huisbezoek houden we ons aan de 
richtlijnen van het RIVM. We houden afstand, 

de medewerkers dragen beschermde kleding 

en we letten op hun gezondheid. We vragen 
hetzelfde van u. Bij ziekte van één van de 
huisgenoten is het geen enkel probleem de 
afspraak te verzetten. Uw en onze veiligheid 

staat voorop.

Meer informatie
Heeft u vragen of een klacht dan kunt u op 
werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen 
naar (070) 353 99 31 of (070) 353 32 81.

Kijk voor meer informatie op www.duurzamestad.denhaag.nl


