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Maandag 5 maart 2018 
in basisschool Het Vlot, 
van 19.30 tot 22.00 uur 

leder is van harte welkom op deze open informatiebijeenkomst van de gemeente 
Gouda, de Energie Coöperatie Gouda, de WoonWijzerWinkel en bewonersorganisaties. 
Deskundige en onafhankelijke partijen vertellen u graag alles over woningisolatie. Het is 
een open inloopavond van 19.30 tot 22.00 uur en de toegang is gratis. Locatie: Basisschool 
het Vlot, Oosthoef 3, Gouda. 

Op de informatieavond krijgt u alle informatie over woningisolatie. Uiteraard kunt u ook 
met uwvragen terecht. U kuntzich op deze avond ook inschrijven voor een woningopname 
(€ 69,-). Zo weet u welke isolatiemaatregelen bij uw woning mogelijk zijn en wat het kost. 
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WoonWijzerWinkel: 
onafhankelijk advies aan bewoners 

De WoonWijzerWinkel is hét officiële duurzaam 
heidsloket van 24 aangesloten gemeenten in 
de regio en heeft oplossingen voor het verdu 
urzamen van uw woning. In opdracht van ge 
meenten helpen wij u met persoonlijk, deskun 
dig én onafhankelijk advies. 

Wij streven naar de beste verhouding in prijs 
en kwaliteit. We werken met gerenommeerde 
leveranciers en installateurs en hebben scherpe 
inkoopafspraken met producenten. Ook kun 
nen wij veel producten zoals isolatie vanuit een 
collectiviteitsactie aanbieden. Zo bent u zeker 
van altijd een scherp prijs zonder kwaliteit in te 
leveren. - Voor meer informatie, zie 
www.woonwijzerwinkel.nl. WIJZER 
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Energie Coöperatie Gouda: 
energie-projecten met en in de eigen 
wijk 

De Energie Coöperatie Gouda is opgericht om 
in stad, wijk en straat concrete duurzaamheids 
projecten te realiseren. De coöperatie is een 
initiatief van bewoners, zonder winstoogmerk 
en is onafhankelijk. 

U kunt lid/abonnee worden én concrete du 
urzaamheidsprojecten ondersteunen. Voor 
meer informatie, zie 
energiecooperatiegouda.nljhoevenbu u rt of 
mail naar contact@energiecooperatiegouda.nl 
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Minder betalen, meer comfort 

Inkoopactie: 
Vloerisolatie 
In de vogelbuurt zijn wij actief met een 
inkoopactie voor vloerisolatie en u kunt mee 
profiteren van de onderhandelde korting! 
Afhankelijk van het product tot weI15%! 

Doet u ook mee? Schrijf u dan vrijblijvend 
in op woonwijzerwinkel.nl/hoevenbuurt 

Vraag aan via www.woonwijzerwinkel.nl/hoevenbuurt 


