Nieuwtjes van de HEC

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief september 2019
Informatieavond Den Andel
31 oktober in Warffum

Het project Zonnedak Clevering Den Andel krijgt
vorm. Volop zijn we bezig om alle zakelijke en
technische zaken af te ronden, zodat we per 1
januari 2020 van start kunnen gaan.
Op 31 oktober 2019 vertellen we u hier alles over tijdens de informatieavond in het HCC aan de
A.G.Bellstraat te Warffum. Graag nodigen we u uit voor deze avond. Zowel
(aspirant)deelnemers als overig geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Aanmelden kan via e-mail: welkom@hogelandstroom.nl

Belangrijke datum: 6 november 2019 - Algemene ledenvergadering

Koude tijden
De kachel gaat weer aan, de winterjas weer uit de
kast. Mooi moment om extra aandacht te schenken
aan besparing. Dit najaar en winter kunnen wij u het
volgende aanbieden.

Warmtecamera
Zodra het koud genoeg is, kunt u van ons een warmtecamera lenen. Hiermee kan worden
onderzocht of uw pand ergens warmte lekt. De warmtecamera is beschikbaar in de tweede helft
van december.
Energiebesparingsmeter
Sommige oudere apparaten verbruiken ongemerkt veel stroom. Met de energiebesparingsmeter
kunt u precies meten hoeveel stroom een apparaat verbruikt door de meter tussen het apparaat
en het stopcontact te plaatsen. De meters zijn het hele jaar door beschikbaar.
Energiescan
Hoe zit het nu exact in uw huis met energieverbruik? Waar valt iets te besparen, welke
investeringen leveren het meest op en hoe kan dat het beste worden aangepakt? Omdat ieder
huis anders is, zeker in ons mooie Hogeland, willen wij zoveel mogelijk energieadvies op maat
stimuleren. Daarom kunt u via ons een professioneel energie-bespaaradvies aanvragen. Meer
informatie hierover volgt.
Voor leden van de HEC zijn deze acties gratis. Neem voor aanmelden of meer informatie
contact met ons op via welkom@hogelandstroom.nl

Overstapactie Energie VanOns verlengd
Energie VanOns is onze eigen energiemaatschappij en ook nog eens de groenste van
Nederland. Dus hoe meer mensen er klant zijn, hoe beter het is voor het lokaal houden en het
versnellen van energietransitie. Als u als HEC-lid klant van Energie VanOns blijft of wordt,
hebben wij daar direct baat bij via de wederverkopersvergoeding.
Daarom blijven wij tot nader bericht voor iedereen die overstapt naar Energie VanOns de
eventuele overstapboete voor onze rekening nemen.
Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Laat het ons weten via welkom@hogelandstroom.nl.

Hogelandster Energie Coöperatie
Schouwerzijlsterweg 4
9961TA Mensingeweer
www.hogelandstroom.nl
welkom@hogelandstroom.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u welkom@hogelandstroom.nl toe aan uw adresboek.

