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Aan de bewoner(s) van 
 

 

 
Onderwerp: Cadeaubon voor energiebesparing  TANTHOF 

Delft, 31-01-2021 

Beste meneer/mevrouw, 

Steeds meer bewoners gaan aan de slag met energiezuinig wonen. In een energiezuinig huis woont u prettiger 
én heeft u een lagere energierekening. Daarnaast is energiebesparing beter voor het milieu. Grotere 
maatregelen als vloerisolatie of zonnepanelen kosten meer geld. Bent u daar nog niet aan toe? Met kleine 
maatregelen kunt u de eerste stappen zetten om energie te besparen. 

Uw huis energiezuiniger? Besteed de cadeaubon van €45,- euro! 

Om u te helpen om energie te besparen geeft de gemeente nu een groot aantal cadeaubonnen van €45 euro 
weg als start aan huiseigenaren in Tanthof.  U kunt de cadeaubon gebruiken in de webshop van het Regionaal 
Energieloket. U kunt hier artikelen bestellen die uw huis direct energiezuiniger én comfortabeler maken, zoals 
een radiator-ventilator, tochtstrip, douchekop, radiatorfolie en Led-lampen.   

Hoe werkt het? 

1. Ga naar de website van het Regionaal Energieloket www.regionaalenergieloket.nl  
2. Vul uw postcode in, u komt zo op de loketpagina van gemeente Delft 
3. Ga naar 'vraag cadeaubon aan' 
4. Vul uw gegevens in 
5. Nadat uw gegevens gecontroleerd zijn (per woning mag je maar 1 keer meedoen), krijgt u een code op 

uw e-mailadres. Let op: deze kan ook in de spam/ongewenste email box belanden. Controleer dit 
goed. 

6. Tijd om te bestellen! Ga naar de webshop https://webshop.regionaalenergieloket.nl  en kies uw 
producten 

7. U vult de code in bij het betalen. Wanneer u voorminder dan €45 bestelt vervalt de rest van de 
cadeaubon. Wanneer u boven de €45,- bestelt, kunt u met uw bank online bijbetalen. 

Per adres kunt u maximaal 1 cadeaubon gebruiken. Let op: OP=OP 

Heeft u vragen? Bel of mail gerust! 

Heeft u nog vragen over het gebruik van de cadeaubon? Neem dan contact op met 
projecten@regionaalenergieloket.nl of bel 088 525 4110. 

Heeft u vragen over energie besparen, kijk dan op www.015Duurzaam.nl en vraag een (online) bezoek van een 
energiecoach aan. 

Met vriendelijke groet, 
Gemeente Delft, Platform Energietransitie Delft, Deelstroom Delft, 015Duurzaam.nl en het Regionaal 
Energieloket van Delft. 
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