Energiecafé Molenhoek start collectieve isolatie inkoopactie
Het Energiecafé Molenhoek bestaat uit Molenhoekers die bewoners rond het onderwerp
duurzaamheid en energie besparen met elkaar wil verbinden - om kennis en ervaring te delen en
om samen actie te ondernemen. In het eerste jaar van hun bestaan werden vier
informatiebijeenkomsten georganiseerd. Na een eerste succesvolle zonnepanelen inkoopactie,
waarbij opdracht is gegeven voor meer dan 100 installaties, is per 1 november een actie gestart
voor de collectieve inkoop van isolatie voor gevel, dak en vloer.

Een logische eerste stap
Het isoleren van de woning is een logische eerste stap om energie te besparen. Het verlaagt de CO2
uitstoot, verhoogt het comfort en levert geld op. Toch vinden veel bewoners het lastig om
daadwerkelijk tot actie over te gaan. Het Energiecafé Molenhoek helpt bewoners om deze impasse te
doorbreken.

Waarom moeilijk doen als het samen kan?
Het Energiecafé maakt het inwoners van Mook en Middelaar makkelijk om samen daadwerkelijk
energie te besparen of duurzaam te produceren. De organisatie neemt een zorgvuldige selectie van
een betrouwbare leverancier uit handen, iets dat veel mensen erg lastig vinden. Daarbij zijn goede
afspraken gemaakt over aanpak, kwaliteit en dienstverlening. En niet onbelangrijk: er zijn
aantrekkelijke projectprijzen bedongen.
Bewoners kunnen vrijblijvend een afspraak maken met de leverancier (Isolatie.com). Deze komt dan
langs om de situatie ter plekke te beoordelen om daarna, indien gewenst, een vrijblijvende offerte op
te stellen. Desgewenst controleert het Energiecafé de offerte. Tijdens de actie houdt het Energiecafé
door steekproeven zicht op de uitvoering.

Informatie en aanmelden

Bewoners die meer willen weten over de isolatie actie kunnen terecht op
energiecafemolenhoek.nl/isolatie.
Aanmelden kan via isolatie.com/molenhoek.
De actie staat open voor de gehele gemeente Mook en Middelaar!

Het Energiecafé Molenhoek is per 1 november een actie gestart voor de
collectieve inkoop van isolatie voor gevel, dak en vloer.

Contact: info@energiecafemolenhoek.nl

