
ENERGIEREKENING
        ONBETAALBAAR?

  Energie die je niet gebruikt, kost niks

Kijk hier voor gratis hulp,
gratis bespaarproducten en 
gratis huishoudelijke  
apparaten!

Lochemse hulporganisaties werken samen 
met LochemEnergie: energierekeningonbetaalbaar.nl



GRATIS HULP, PRODUCTEN EN APPARATEN!
Energie die je niet gebruikt, kost niks. Voor huurders én woningeigenaren!

WASMACHINE
ZANUSSI 
PISA

WASMACHINE
BOSCH 
WAJ28001NL

KOELKAST/VRIEZER
INVENTUM 
KV1615W

KOELKAST
BOSCH 
KTR15NWEA

WASDROGER
BEKO 
DS8432TX0 

WASMACHINE
AEG 
L6FBKIEL

VRIEZER
BOSCH 
GTV15NWEA

VRIEZER
INVENTUM 
VK561

WASDROGER
BOSCH 
WTH83V75NL

Is je wasmachine, koelkast, vriezer of wasdroger kapot? Of is hij 
ouder dan 8 jaar en gebruikt hij te veel energie?  Kies dan samen 
met de energieconciërge een nieuwe uit een van de onderstaande  
gratis apparaten. 

Je apparaat wordt geleverd en aangesloten door  

Koeleman Barchem, GGG Gorssel of Expert Boeijink  

Lochem. En zij nemen je oude apparaat mee.  

Nieuwe wasmachine, koelkast, vriezer of wasdroger

73 kWh voor 100 wasbeurten 69 kWh voor 100 wasbeurten

164 kWh per jaar

212 kWh per jaar

91 kWh per jaar 210 kWh per jaar

73 kWh voor 100 wasbeurten

211 kWh per jaar 159 kWh per jaar
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Als je belt of mailt voor deze energie-bespaaractie,  
kom je in contact met een energieconciërge.  
Want elk huis en elk huishouden is anders. 
Groot of klein huis? Oud of nieuw huis?  
Groot gezin of alleen wonend? 
Huurder of eigenaar?

De energieconciërge komt bij je thuis kijken  
wat jou het meeste voordeel oplevert  
en helpt je bij de aanvraag van de meest 
energiebesparende producten  
voor jou (zie 2) en/of 
het huishoudelijke apparaat (zie 3).  

Energieconciërge helpt en komt bij je thuis!

Op energierekeningonbetaalbaar.nl vind je gratis producten  
die het gemakkelijker maken om energie te besparen. 
Hier een aantal producten op een rij. 

Ledlampen, waterbesparende douchekop, buizenisolatie, 
brievenbusborstel, radiatorfolie, tochtband, enzovoort. 

De energieconciërge helpt je kiezen, bezorgt de spullen  
en helpt met het plaatsen!

     Energiebesparende producten2
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Deze energie-bespaaractie ‘Energierekening onbetaalbaar?’ is bedoeld 

voor iedereen die niet genoeg geld heeft om de producten  

of apparaten van deze actie te kopen.

ENERGIE DIE JE NIET GEBRUIKT, KOST NIKS

WAT MOET IK DOEN?

Bel 
06 11 22 06 92 
... of laat iemand namens jou bellen 

Mailen kan ook:
hulp@energierekeningonbetaalbaar.nl 


