
profifeer van een mooie korting!

Een maatwerkadvies voor  
de verduurzaming van je huis?

Subsidie voor leden
EcoThesinge zet zich in voor een  
energieneutraal dorp in 2030.  
Dat doet ze onder meer door bewoners te ondersteunen om hun huis  
te verduurzamen. Om die reden heeft EcoThesinge bij de gemeente 
Groningen subsidie gevraagd voor een bijdrage in de kosten van een 
maatwerkadvies dat Thesingers kan helpen om een goed plan voor de 
verduurzaming van hun huis te maken. 
Dat betekent dat leden van EcoThesinge voor € 190 (i.p.v. € 450 à € 500) 
een op hun huis toegesneden advies voor verduurzaming kunnen krijgen. 

Je wilt je huis verduurzamen, energie besparen of van het 
gas af. Dat betekent isoleren, zelf energie opwekken en 
bijvoorbeeld een warmtepomp aanschaffen. 
Maar waar begin je? Welke maatregelen kun je treffen? 
Hoeveel moet je investeren? En wat leveren die kosten op?
Met een maatwerkadvies kun je inzicht krijgen in de 
maatregelen en stappen die effectief zijn om  
jouw huis op het gewenste niveau te brengen. 
Want geen huis is hetzelfde, zeker niet  
in Thesinge.

Je huis verduurzamen

Kom naar de informatieavond over het maatwerkadvies op  
woensdag 22 februari om 20.00 uur in het Trefpunt (inloop 19.30 uur).
Zowel leden als niet-leden van EcoThesinge zijn van harte welkom.



Wil je een maatwerkadvies voor je huis?
Om gebruik te maken van dit aanbod, moet je lid zijn van EcoThesinge. 
Ben je dat nog niet, meld je dan aan voor € 10,- per jaar via  
mail@ecothesinge.nl

Voor dit maatwerkadvies kun je je opgeven door een e-mail te sturen 
naar mail@ecothesinge.nl onder vermelding van je naam en adres.
De subsidie is beperkt. Mensen die al lid zijn van EcoThesinge 
hebben voorrang boven nieuwe leden. Daarna geldt de volgorde van 
binnenkomst. 
Meld je dus snel aan om van dit aanbod gebruik te kunnen maken.

Meer informatie
•		Op	de	informatieavond	op	woensdag		

22	februari	om	20.00	uur	in	het	Trefpunt		
(inloop	vanaf	19.30	uur).

•	Op	ecothesinge.nl	vind	je	meer	informatie	over
	 -		de	inhoud	van	het	maatwerkadvies
	 -		de	mogelijkheid	om	voor	€	100	extra		

een	officieel	energielabel	te	ontvangen.

Een adviseur van Bosman Duurzaam Advies (Delfzijl) komt 
langs voor een gesprek en woningopname. 
Op basis van de wensen van de bewoners en de specifieke 
woning- en installatiekenmerken stelt de adviseur een 
maatwerkadviesrapport op met de meest gunstige 
verduurzamingsmogelijkheden. 
In het maatwerkadvies worden ook het investeringsbedrag 
en de terugverdientijd weergegeven. Daarbij is rekening 
gehouden met de beschikbare subsidiemogelijkheden.
Met dit advies kun je zelf een planning of stappenplan 
maken voor de verduurzaming van je huis.

Hoe gaat het in zijn werk?


