
Woltersumse Energie Coöperatie

Energiecafé Warmtepompen
Op 25 november in het dorpshuis
Ben je benieuwd of jouw huis geschikt is voor een warmtepomp?
Altijd al meer willen weten over hoe zo’n warmtepomp nou precies
werkt? Of heb je misschien vragen over mogelijke subsidies?

Kom dan op 25 november om 20:00 langs op ons eerste energiecafé
in het Dorpshuis. Het wordt een gezellige avond met koffie en koek
waarbij verschillende professionals aan het woord komen.

Evert Blansjaar en Klaas Mulder zullen aanwezig zijn. Evert Blansjaar
is betrokken (geweest) bij de oprichting van vele energiecoöperaties
in onze provincie en gecertificeerd EPA adviseur. Klaas Mulder hee� al
ruim 30 jaar ervaring in de technische hoek van de energiesector en
installeert zonnepanelen en warmtepompen met zijn onderneming in
Ten Post. Beide heren zullen aan het woord komen en staan klaar om
al je vragen te beantwoorden.

Voorafgaand aan het energiecafé om 19:30 vind de eerste Algemene
Ledenvergadering van de WEC plaats. We nodigen alle leden (en
niet-leden) uit om mee te praten over onze behaalde resultaten tot nu
toe én natuurlijk onze toekomst. Kom je ook?
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Koppelkansen
Voor iedere woning een EPA adviseur
Zodra een woning versterkt moet worden, ontstaan er koppelkansen.
Dit zijn kansen om tijdens het versterken van woningen, ook direct
andere verbouwingen te doen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen
van een dakkapel. Maar je kunt ook meteen de woning
verduurzamen, bijvoorbeeld met wand-, dak- of vloerisolatie.

Voor de meeste mensen is het erg ingewikkeld om te bepalen wat
voor kansen er precies liggen. Welke maatregelen het meeste
opleveren. Of hoe je de €7000 subsidie het beste kunt besteden.
Sommige zaken moet de NAM namelijk zelf al verduurzamen bij het
versterken van een woning. Maar wat blij� er dan over?

Een onafhankelijke EPA (energieprestatie) adviseur kijkt met je mee
naar het versterkingsadvies en de plannen van jouw aannemer.
Samen bepalen jullie welke maatregelen het beste bij jou passen.

De WEC biedt alle woningen in Woltersum een gratis en
onafhankelijke EPA adviseur aan. Een EPA advies kost normaal al
gauw 200 tot 300 euro. Meld je aan door een mail te sturen naar
info@woltersumenergie.nl en zet daarbij ‘EPA’ in het onderwerp.
Vermeld je naam, adres en telefoonnummer. Dan zorgen wij dat je in
contact komt met één van onze EPA adviseurs. 
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