Aan de bewoner(s) van
PARKWEG 34
2585 JK Den Haag

Den Haag, 7 mei 2021
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Pak de winst uit uw woning
Namens de vier samenwerkende wijken Archipel/Willemspark, Duttende! Wittebrug,
Van Stolkpark en Buurtschap Centrum 2005
Beste buurtgenoot,
Enige tijd terug ontving u een brief van de gemeente over collectieve inkoop van isolatiemaatregelen voor uw woning. Langs deze weg adviseren wij u, het aanbod in die brief zorgvuldig in overweging te nemen. Als u dat niet al gedaan heeft, natuurlijk! De inschrijvingstermijn voor deelname
aan de collectieve inkoopactie is verlengd tot eind juni.

Om de actie verder toe te lichten organiseren wij als samenwerkende
- - · -~ -- - ;ijkverenigingen samen -met wi~st~it j~ w~ning-;e ~-~oorlic ~ti~g;bije ~komst. Op 19 mei 20.00 uur wordt online uitleg gegeven over de mogelijke maatregelen om uw woriing te verduurzamen. U kunt daaraan deelnemen via deze link: www.winstuitjewoning.nl/webinar-den-haag/ of
via deze QR-code:
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Er zijn goede redenen om uw woning nu beter te gaan isoleren:
•

Isolatie verhoogt het wooncomfort.

•

Investeren in isolatie verdient zich in de regel redelijk snel terug; het rendement is hoger
dan dat van spaargeld en de investering is minder riskant dan beleggen op de beurs.

•

Investeren in isolatie verhoogt de waarde van uw huis en maakt verkoop makkelijker.
Aardgas verdwijnt op afzienbare termijn als warmtebron; met een goed geïsoleerd huis

•
•

heeft u tegen die tijd de beste keuze uit alternatieven.
Wachten totdat iedereen zit te springen om vakmensen die uw huis kunnen isoleren, is
wellicht niet de handigste strategie.

•

Met isolatiemaatregelen helpt u direct de opwarming van de aarde tegengaan.

U kunt zich ook gratis en vrijblijvend aanmelden voor een collectieve inkoopactie op www.duurzamestad.denhaag.nl/inkoopactie. Wellicht regelt u de werkzaamheden liever zelf. Maar een collectieve inkoopactie maakt het u natuurlijk wel erg makkelijk: de sores van het zoeken van de juiste
technieken, het regelen van de werkzaamheden en het aanvragen van beschikbare subsidies en
eventueel benodigde vergunningen wordt u uit handen gengm§fl,

-

Wat de actie voor u kan betekenen, kunt u zonder verplichtingen uitzoeken door
u in te schrijven
voor de actie. Ook verplich t de inschrijving u namelijk nog tot niets. U doet als huiseige
naar rechtstreeks zaken met de installateurs. U heeft pas een bindende overeenkomst, als
u een offerte van
één van hen accepteert.
Als u nog niet weet wat voor u de beste aanpak is, kunt u ook kiezen voor een gratis
adviesgesprek met een energiecoach uit de buurt. Voor het aanvragen van een adviesg
esprek kunt
u een e-mail sturen aan: duurzaam@archipelwillemspark.nl.
Heeft u de brief over de gezamenlijke inkoopactie van de gemeente al weggegooid?
U vindt alle
informa tie op www.duurzamestad.denhaag.nl/inkoopactie.

Het bestuur van de Wijkvereniging Archipel & Willemspark
Werkgr oep GroeneBuurt Archipel/Willemspark
Het bestuur van de Vereniging Buurtschap Centrum 2005
Het bestuur vàn de Wijkvereniging Duttende! Wittebr ugHet bestuur van Van Stolkpark

Heeft u vragen over de collectieve inkoopactie of over de voorlichtingsavond? Neem
dan contact op met Winst uit je
woning op het telefoonn ummer: 023 583 6936

