
Beste huurder,

Begin januari ontving je van mij een groene envelop. Daarin kreeg je informatie over Energieloket 
Enschede en de campagne ‘Verbruik minder, doe meer’. Al heel veel Enschedese huishoudens hebben 
daardoor gratis energiebesparende producten besteld. Samen zijn we hard op weg naar een duurzamer 
Enschede én besparen we op onze energierekening. 

Actie verlengd voor Enschedese huurders 
Dankzij een nieuwe subsidieregeling kunnen we het aanbieden van gratis energiebesparende producten 
nu verlengen voor huurders van onderstaande woningcorporaties. Tot 31 mei 2021 kun je in de 
Bespaarshop voor 33 punten (ongeveer €70) gratis producten bestellen. Hiermee kun je energie (en 
dus geld) besparen. De gratis producten zijn onder andere een slimme verbruiksmonitor, radiatorfolie, 
ledverlichting, tochtstrip, een douchetimer en cv-leidingisolatie. Dit geldt zolang de voorraad strekt, dus 
wees er snel bij. 

Al een bestelling geplaatst? 
Het Energieloket is begin maart gestart met het uitleveren van de gratis producten. Als je al producten 
hebt besteld dan heb je een e-mail ontvangen met informatie over het afhalen of je krijgt binnenkort een 
e-mail. Wijzigen van je bestelling is niet mogelijk. Het team vrijwilligers van het Energieloket is hard bezig 
om voor eind juni alle bestellingen uit te leveren. Het gaat om duizenden bestellingen, dus dat is best een 
grote klus.

Extraatje 
De eerste 7.000 huishoudens die gratis producten bestellen in de Bespaarshop, kunnen voor 0 punten de 
Verbruiksmonitor Lite bestellen. Met de Verbruiksmonitor Lite kun je eens per 24 uur je energieverbruik 
aflezen in een app. Zo zie je wat je dagelijks aan energie en gas verbruikt. Dat levert veel inzicht op waardoor 
je bewuster met het gas- en energieverbruik om kan gaan. Als je al een bestelling hebt geplaatst kun je 
ook nog van dit extraatje profiteren. 

Vragen? 
Op www.energieloket-enschede.nl/faq vind je antwoorden op heel veel vragen. Staat het antwoord op je 
vraag er niet bij of heb je hulp nodig bij het plaatsen van een bestelling? Op werkdagen is de helpdesk van 
Energieloket Enschede bereikbaar tussen 11.00 - 16.00 uur via 053-200 55 75. Je kunt ook een e-mail 
sturen naar support@energieloket-enschede.nl. 

Met hartelijke groeten, 
mede namens de Enschedese woningcorporaties 
Domijn, Ons Huis, SJHT, De Veste en De Woonplaats 

Jeroen Diepemaat 
Wethouder Gemeente Enschede

Scan de QR-code of ga naar
Bespaarshop.energieloket-enschede.nl/huurders


