
MINDER 
OP DE 
METER

Project Minder op de meter wordt uitgevoerd door Vrijstad Energie, in opdracht van de Gemeente Culemborg.

Doe mee met project Minder op de meter! 
Ontdek hoe jij en je buren energie 

kunnen besparen.
Hevige bosbranden en droogvallende rivieren in heel Europa: de gevolgen van

klimaatverandering zijn ingrijpend en dichtbij. Door energiebesparende maatregelen 
uit te voeren in je woning verlaag jij je CO₂-uitstoot. Daarmee investeer je in meer 

wooncomfort én in een duurzame toekomst. En niet onbelangrijk, met de torenhoge 
energieprijzen van nu: je energierekening wordt lager.

Heb je vragen? Wil je meedoen? Bel of mail ons!

Judith van Loon (06 38750095)

Andrea Zierleyn (06 57708160)

minderopdemeter@vrijstadenergie.nl 

www.vrijstadenergie.nl/minderopdemeter/

Contact



Drie bijeenkomsten over energie 
besparen voor jouw straat. (1: kennis-
maken, 2: Advies voor jouw huistype, 
3: Keuzes over uitvoeren maatregelen)

Een gesprek met een energiecoach bij 
jou thuis.

Begeleiding in het proces met je 
buren, zodat jullie voortgang boeken.

Een advies voor jouw huis, met daarin:

Je energierekening gaat omlaag en 
het comfort in je huis verbetert als je 
maatregelen uitvoert.

Je krijgt advies op maat voor je huis

En – als je wilt - hulp bij de uitvoering 
door professionals

Je leert je buren beter kennen en je 
kunt samen voordeel behalen.

Woningeigenaren in Culemborg krijgen advies over 
energiebesparende maatregelen in huis. We werken per 
straat en met dezelfde huistypes. Want als je samen optrekt 
met buren is het makkelijker en leuker om je energiereke-
ning te verlagen. We starten als er minimaal 
zes huizen van hetzelfde type meedoen.

Quick wins: makkelijk uitvoerbare 
maatregelen

Een diepgaand energieadvies voor jouw 
huis, op basis van bouwtechnische
zaken. Alle stappen in de juiste volgorde 
om je huis energiezuiniger en
uiteindelijk aardgasvrij te maken. In een 
handig woondossier dat je zelf kunt
bijhouden.

Inzicht in financieringsmogelijkheden en 
subsidiekansen.

Begeleiding bij de uitvoering door de 
WoonWijzerWinkel in Tiel, de winkel voor 
duurzaam wonen in Rivierenland.

Wat bieden we jou?

Je wordt ontzorgd, want Minder op de 
meter doet het uitzoekwerk en het 
Energieloket (in de Energiewinkel, 
Markt 20) brengt actuele kennis in.

Deelname aan het project is vrijblij-
vend en kost slechts € 20,-. Je beslist 
zelf welke maatregelen je neemt.

Je krijgt inzicht in de mogelijkheden 
van aardgasvrij wonen.
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Waarom meedoen?

Wat is project Minder op de meter?

•
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