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U bent zaterdag 5 oktober van harte welkom op onze

Energiemarkt Tanthof

BHTD lid? Laat weten of u komt

https://www.bhtd.nl/?na=v&id=17
https://www.bhtd.nl/
https://www.facebook.com/bhtdelft
https://www.twitter.com/bhtdelft
https://www.linkedin.com/company/bhtdelft/
https://www.youtube.com/channel/UC_pHd-5LzbagmWagKy174xA
https://www.instagram.com/bhtdelft/
https://mijn.bhtd.nl/index.php?option=com_rseventspro&view=rseventspro&layout=show&id=1&Itemid=567


Heeft u uw huis al verduurzaamd?

• Die warmtepompen zijn veel te duur en maken herrie!

https://www.bhtd.nl/kalender/energiemarkt-tanthof/
https://www.bhtd.nl/kalender/energiemarkt-tanthof/#poll


Lees meer...

Lees meer...

• Heb flink geïsoleerd, energierekening is lager dan het gemiddelde.

• Oké, 't is een beetje fris af en toe, maar dan trek ik een extra jas aan.

• Mijn huis heeft nu energielabel A++ en ik krijg geld toe van mijn energieleverancier.

• Ik laat me niet gek maken.

BHTD lid? Laat weten of u komt

Berichten van BHTD.nl

25 september 2019

1 oktober: commissie vergadert over
vervolgonderzoek scholenbouw
Op dinsdag 1 oktober 2019 komt de commissie Sociaal
Domein en Wonen bijeen in het stadhuis van Delft. De
openbare vergadering van deze commissie start om 20.00
uur en u…

22 september 2019

Stichting 'Behoud het park' presenteert
alternatief voor scholenbouw
De stichting 'Behoud het park' heeft een alternatief
gepresenteerd voor de scholenbouw in Tanthof. Ze noemen
het de "2+2 optie". U leest er meer over in het volgende
document: SCHOLENBOUW…

https://www.bhtd.nl/info/1-oktober-commissie-vergadert-over-vervolgonderzoek-scholenbouw/
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Ledenvoordeel

10% korting bij besteding vanaf € 15

U moet voor deze ledenkorting de coupon afdrukken 
vanaf ons ledenportaal Mijn BHTD.

Klik hier om de coupon te openen

Ledenvoordeel

15% korting op al uw print- en drukwerk

Vermeld bij uw opdracht of bij uw bezoek aan ALEVO 
uw BHTD lidnummer en de korting wordt voor u verrekend.

Ga naar de website van ALEVO drukkerij

https://mijn.bhtd.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=564
https://mijn.bhtd.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=564
https://www.alevo.nl/
https://www.alevo.nl/


Ledenvoordeel

15% korting op alle materialen bij uw bestelling

Vermeld bij uw opdracht of bij uw bezoek aan Glashandel Zantman 
uw BHTD lidnummer en de korting wordt voor u verrekend.

Ga naar de website van Glashandel Zantman
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