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Verlaag uw energierekening met een energiedisplay en uw
slimme meter

Project Ac hterhoek maakt meters

Geachte heer, mevrouw,
Een tijdje geleden is bij u in huis een slimme meter geïnstalleerd die u een nauwkeurig
inzicht kan geven in uw energieverbruik. In de praktijk blijkt echter dat lang niet alle
huishoudens gebruik maken van deze informatie. Daarom doet de gemeente Bronckhorst
mee aan een landelijk onderzoek waarbij inwoners van de gemeente een jaar lang gratis
een energiedisplay mogen uitproberen. Doet u mee?
Energie besparen met de energiedisplay levert geld op
De display is gekoppeld aan uw slimme meter en geeft op het beeldscherm informatie of
uw energieverbruik hoger of lager is dan normaal. Door de display bijvoorbeeld in uw
woonkamer of keuken te zetten haalt u de slimme meter letterlijk ‘uit de kast’. Omdat de
display direct inzichtelijk maakt wat het energieverbruik is in uw huis, kunt u 5 tot 10
procent besparen op uw energierekening. Onderzoek toont aan dat huishoudens met deze
informatie al gauw 100 tot 200 euro per jaar kunnen besparen.
Spelregels
- U heeft een slimme meter voor zowel gas als elektriciteit van na 1-1-2014.
- U heeft individuele meters voor elektriciteit én gas. U maakt dus geen gebruik van
stadsverwarming, blokverwarming of collectieve warmtekoudeopslag.
- De beschikbare energiedisplays worden verloot onder de mensen die zich
aanmelden.
- 100 mensen die zich aanmelden mogen de energiedisplay een jaar uitproberen. Dit
hoort u circa twee weken na inschrijving
- De anderen worden ingedeeld in een controlegroep die geen energiedisplay
ontvangt. U doet wel mee met het onderzoek en maakt kans op één van de 20
cadeaubonnen t.w.v. 50 euro.
- Het gebruik van de display is gratis en er zijn geen kosten aan verbonden
- U geeft bij de inschrijving toestemming om voor maximaal 1,5 jaar het
energieverbruik van uw huishouden uit te laten lezen om het effect van de
energiedisplay te meten. Hiervoor hoeft u niets te doen. Uw privacy wordt hierbij
uiteraard gewaarborgd.
- Na een jaar vragen wij u een vragenlijst in te vullen.
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Inschrijven
Inschrijven kan op www.verduursaamenergieloket.nl/energiedisplay. Op de
aanmeldpagina vindt u alle informatie en de voorwaarden terug. Voor eventuele vragen
kunt u contact opnemen met het verduurSaam energieloket via telefoon 0314 – 820 360 of
e-mail info@verduursaamenergieloket.nl.
Met vriendelijke groet,

J. Engels
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- Archief
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