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20217
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Bezoekadres

Postbus 90155

Spoorlaan 181

5000 LH Tilburg

Gratis Energiebox bij advies van een energiecoach
Wilt u tot €130,- per jaar besparen op uw energierekening, maar geen grote investeringen
doen? De gemeente Tilburg biedt u een gratis energieadvies en Energiebox aan. Dat is goed
voor uw portemonnee, uw woonplezier en het klimaat.
Hoe werkt het?
Er komt een energiecoach uit Tilburg bij u thuis met een gratis Energiebox. De energiecoach
vertelt hoe u daarmee geld kunt besparen. Het bezoek van de energiecoach duurt ongeveer
een uur. Na het bezoek krijgt u een adviesrapport. Met het opvolgen van het advies en het
juiste gebruik van de producten uit de Energiebox kunt u tot €130,- per jaar besparen.

Dit is een doos met
producten om energie te
besparen in huis zoals een
ledlamp, douchewekker
en stekkerdoos.

Meld u aan voor een afspraak voor het gratis advies en de Energiebox
of

Bel naar 013-30 341 86
Ga naar
bereikbaar op werkdagen van
www.tilburg.energiebox.org en
09.00 tot 13.00 uur
meld u digitaal aan.
Als u zich online aanmeldt wordt u teruggebeld door een van onze energiecoaches om een afspraak te maken.
Er is een beperkt aantal Energieboxen. Meld u dus snel aan!
Coronarichtlijnen
Voorafgaand aan en tijdens een huisbezoek houden we ons aan alle coronarichtlijnen. Wilt u geen bezoek van
de energiecoach bij u thuis? Geef dit dan aan bij uw aanvraag via de telefoon of online. U ontvangt de box dan
op het afgesproken moment en het adviesgesprek vindt vervolgens telefonisch of met videobellen plaats.
Aan de slag met je huis
De Energiebox en het advies zijn onderdeel van het programma aan de slag met je huis van de gemeente. Wilt
u meer informatie over het verduurzamen van uw woning? Kijk dan op www.aandeslagmetjehuis.nl.
Meer informatie en vragen
Heeft u vragen? Bel dan met de energiecoaches via 013-30 341 86 op werkdagen van
09.00 tot 13.00 uur. De komende weken zijn de energiecoaches bij u in de wijk en
bellen ze bij u aan voor meer informatie. Zij kunnen zich legitimeren met een pasje.
Twijfelt u of de juiste persoon bij u aan de deur staat neem dan contact op met de
gemeente via 14 013 of kijk op www.energiebox.org/tilburg. Daar vindt u de namen
en foto´s van de energiecoaches uit Tilburg.

foto

Naam

Dit is het pasje waarmee de Energiecoach zich kan legitimeren.
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