DECEMBER = CADEAUTJESMAAND
DOE JEZELF OF DE BUREN EEN CADEAU
EN HELP DE SCHOOL

DOE JEZELF OF DE BUREN EEN CADEAU EN HELP
DAARMEE BASISSCHOOL SINT- CAMILLUS
Voor elke gratis energiescan of energieaudit die de bewoners van
De Warmste Wijk cadeau doen aan de buren of aan zichzelf, spaar je
mee voor thermostatische kranen voor basisschool Sint-Camillus.
- 2 energiescans cadeau gedaan in de maand december =
1 thermostatische kraan voor basisschool Sint-Camillus
- 2 energieaudits cadeau gedaan in de maand december =
1 thermostatische kraan voor basisschool Sint-Camillus

Bespaar geld op je energiefactuur
en help basisschool Sint-Camillus
Doe jezelf of de buren een gratis energiescan cadeau.
Een ‘energiescan’ is een klein onderzoek van je woning. Een specialist
bekijkt je energieverbruik, alle elektrische toestellen en jouw
gewoonten. Achteraf krijg je een verslag met heel veel tips over hoe
je energie kan besparen.

Ga jij of de buren renoveren?
Doe jezelf of de buren een cadeau en help daarbij
basisschool Sint-Camillus
Doe jezelf of de buren een gratis ‘energieaudit’ cadeau.
Een ‘energieaudit’ is een groot onderzoek van je woning. Een specialist
bekijkt eerst de buitenkant van je woning. Binnen bekijkt hij alle
elektrische toestellen en installaties. Achteraf krijg je een verslag
met een heleboel tips over hoe je de renovatie zo goed en goedkoop
mogelijk aanpakt.

Wat moet je doen om jezelf of de buren een cadeau te
doen?
stuur een mail naar dewarmstewijk@sint-niklaas.be met je naam,
adres, en telefoonnummer
of
bel naar 03 778 32 04
of
kom langs in Infopunt Elisabethwijk, Truweelstraat 138
- woensdagnamiddag 6 december van 13 tot 18 uur
- vrijdagochtend 8 december van 8.30 tot 11.30 uur
- maandagnamiddag 11 december van 13.30 tot 15.30 uur
- woensdagnamiddag 13 december van 13 tot 18 uur
- dinsdagochtend 19 december van 8.30 tot 11.30 uur
- woensdagnamiddag 20 december van 13 tot 18 uur.

Lees ook nog even dit

- Je kan het hele jaar door een gratis energiescan of een energieaudit
aanvragen voor jezelf of de buren, enkel in de maand december 2017
spaar je mee voor thermostatische kranen voor basisschool
Sint-Camillius.
- Je kan de energiescan of energieaudit aanvragen via mail, telefoon of
langskomen in Infopunt Elisabethwijk ( zie ‘wat moet je doen om
jezelf of de buren een cadeau te doen’).
- Als je de buren een energiescan of energieaudit cadeau doet, moeten
zij ook nog hun naam en adres doorgeven via mail, telefoon of
langskomen in Infopunt Elisabethwijk.
- Wil je meewerken aan De Warmste Wijk? Je kan alle informatie en
data van de activiteiten vinden op de website www.dewarmstewijk.be
of op de affiches aan de ramen van Infopunt Elisabethwijk,
Truweelstraat 138.
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