Inwoners kunnen met de waardebon van € 70 energiebesparende producten kopen
Bijvoorbeeld radiatorfolie, ledlampen of tochtstrips. De complete lijst met producten staat op
www.winstuitjewoning.nl/derondevenen. Met de energiebesparende producten bespaart de
huurder direct op de energierekening. En verhoogt het comfort in huis. Voor deze actie heeft de
gemeente een bepaald budget. Als het budget op is, dan is het ook echt op.
Er zijn 2 verschillende manieren om de waardebon in te leveren
1. De inwoner koopt energiebesparende producten in een winkel. Daarna vraagt de inwoner
geld terug op www.winstuitjewoning.nl/geldterugvragen. Hiervoor gebruikt de inwoner de
kassabon. Het stappenplan staat in de bijlage.
2. De inwoner koopt direct online energiebesparende producten. Dat kan in de webwinkel van
www.winstuitjewoning.nl/derondevenen. Bij het afrekenen vult de inwoner de persoonlijke
waardeboncode in. De producten worden gratis thuisgestuurd.
De gemeente organiseert 2 inwonersavonden over de waardebonnenactie
Deze zijn op maandag 22 november (gemeentehuis De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111, Mijdrecht)
en dinsdag 30 november (Dorpskerk, Kerkplein 45, Abcoude). De avonden starten om 19.30 uur, met
inloop en een kop koffie of thee vanaf 19.00 uur. Tijdens de informatieavond geven wij tips over het
verduurzamen van uw huis en de waardebonnenactie. Ook is het mogelijk om direct een afspraak te
maken met een van de energieadviseurs. Zodat u precies weet welke kleine energiebesparende
maatregelen voor uw woning geschikt zijn. Aanmelden kan via
www.winstuitjewoning.nl/derondevenen. (Let op: de aanmeldlink is nu nog niet actief)
De waardebonnenactie loopt vanaf half november tot en met 31 juli 2022
Half november ontvangen alle huurders ontvangen een brief van de gemeente of Groenwest met
een persoonlijke waardeboncode. Elk adres ontvangt 1 code. De code kan 1 keer worden gebruikt.
Zijn inwoners hun waardebon kwijt?
Dan kunnen ze een nieuwe waardebon opvragen. Dat kan via
https://winstuitjewoning.nl/waardebon-opvragen/.
Bel of mail ons of Winst uit je woning bij vragen
De waardebonnenactie voeren wij uit met Winst uit je woning. Zij zijn te bereiken van maandag tot
en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur op telefoonnummer 023 583 6936. Mailen kan naar
info@winstuitjewoning.nl.

