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Uw cadeaubon 
voor duurzaam 

wonen€45

Met veel plezier bieden we u deze Groene Bon en de Energiebespaarmeter aan.

Met de Groene Bon kunt u voor 45 euro duurzame materialen kopen om uw woonlasten te verlagen. De tips in de 
bijgeleverde Energiebespaarmeter helpen u aan een lagere energierekening, meer wooncomfort én u draagt bij aan 
een schoner milieu. De compensatie van de rioollasten wordt zo omgezet in een structurele lastenverlichting.

Met de Groene Bon kiest u zelf uw duurzame artikelen of een kant en klaar energiepakket.
Als u zelf uw duurzame artikelen wilt kiezen, gaat u naar Hubo Streefkerk of Hubo Bleskensgraaf met de Groene Bon. 
Wilt u liever een kant en klaar energiepakket, dan neemt u contact op met Lek en Waard Wonen (0184 68 81 81). 
Zij zorgen ervoor dat het energiepakket voor u klaar staat op het afgesproken tijdstip. Vergeet niet om de Groene Bon 
mee te nemen. Uw duurzame artikelen kunt u ook online bestellen via www.energiebespaarshop.nl/groenebon. Met 
het nummer dat op de Groene Bon hieronder staat, krijgt u korting bij uw aankoop. Verzilver de Groene Bon vóór 
1 februari 2021!

Als u meer wilt weten over duurzamer wonen, vraag dan een gratis adviesgesprek aan.
Dat kan bij Het Nieuwe Wonen. Een vrijwilliger die daarvoor is opgeleid, komt op afspraak bij u thuis en geeft tips over 
duurzame maatregelen die passen bij uw situatie. Van deze vrijwilliger krijgt u nog een waardebon van 25 euro om 
duurzame artikelen te kopen. Een extraatje dus!

Hebt u nog vragen? Wilt u een adviesgesprek?
U kunt Het Nieuwe Wonen bereiken op het telefoonnummer (0345) 25 40 30.  Mailen kan natuurlijk ook: 
info@hetnieuwewonen.org.

Met vriendelijke groet,

Adrie Tukker en Liesbeth Marchesini
Namens Lek en Waard Wonen en Tablis Wonen

Molenlanden, 1 september 2020

Beste huurder van Lek en Waard Wonen of Tablis Wonen,

<<Naam1>>
<<Naam2>>
<<Straat>><<Huisnummer>>
<<PC>><<Woonplaats>>



Deze Groene Bon is geldig tot 1 februari 2021

De Groene Bon kunt u inwisselen bij:

Bij de Hubo winkels en de webwinkel, krijgt u 45 euro korting op de artikelen die u koopt. Als u minder uitgeeft, krijgt u 
geen geld terug. 

Bij de Hubo winkels en het uitgiftepunt van Lek en Waard Wonen kunt u tijdens openingstijden de Groene Bon inwisselen 
voor een energiepakket. De inhoud:

Wij zoeken nog wooncoaches voor de adviesgesprekken. Wilt u hier meer over weten en wellicht een bijdrage leveren? 
Geef u op voor de informatieavond bij Het Nieuwe Wonen. Vrijwilligers krijgen bij ons een belastingvrije vergoeding, 
gerichte opleiding en een leuke groep collega’s.

2 x Philips LED-
lamp

Waterbesparende 
douchekop

Tijdschakelklok Drievoudige 
stekkerdoos

Melkweg 6a 2971VK
Bleskensgraaf

Dorpsstraat 40 2959AG
Streefkerk

Dorpslaan 50 2957XG
Nieuw-Lekkerland

Ma t/m Vr 8:30 - 17:30
 Za 9:00 - 16:00

Ma t/m Vr 8:30 - 17:30 
Za 8:30 - 17:00

Ma t/m Do 8:00 - 17:00
 Vr 8:00 - 12:30

HuboWinkel

HuboWinkel

Afgiftepunt

Webwinkel 24/7www.energiebespaarshop.nl/groenebon

Lek en Waard 
Wonen

Inwissel type Naam punt Locatie Openingstijden


