
 
 
Zespół energetyczny Schouwen-Duiveland pomaga oszczędzać energię  

Zmniejszenie zużycia energii nie następuje z dnia na dzień. Zmniejszenie konsumpcji energii nie jest wcale takie proste. 

Od czego należy zacząć i czego potrzeba, by to osiągnąć? Zespół energetyczny Schouwen-Duiveland może za darmo 

pomóc Ci oszczędzać energię. Robi to, udzielając przydatnych wskazówek, które można zastosować od razu. Może też 

wspólnie z Tobą rozważyć, jak dzięki niewielkim zmianom uczynić Twój dom bardziej zrównoważonym energetycznie. 

Ekipa specjalistów wprowadzi wówczas takie poprawki w twoim domu bezpłatnie. 

Jak to działa? 

1. Zapisz się na wizytę Zespołu Energetycznego w Twoim domu 

Możesz to zrobić przez Internet, na stronie www.energiekzeeland.nl/energieteam. Po rejestracji pracownik Zespołu 

Energetycznego Schouwen-Duiveland skontaktuje się z tobą, by ustalić termin wizyty. 

2. Zespół Energetyczny przyjdzie do Twojego domu 

Wizyta potrwa około 1,5 do 2 godzin. Otrzymasz natychmiastowe wskazówki, adekwatne do Twojej sytuacji. Nasz 

zespół energetyczny sporządzi również listę drobnych zadań, które można wykonać w domu. Mogą to być na przykład 

listwy pogodowe lub uszczelka szczotkowa do skrzynek na listy. Wspólnie z zespołem energetycznym, za kwotę do 250 

euro, wybierzesz materiały, które są najbardziej odpowiednie dla Twojej sytuacji. 

3. Zespół specjalistów może przystąpić do pracy 

Po udzieleniu porad zespół specjalistów przyjdzie do Twojego domu i przeprowadzi ustalone ulepszenia bez żadnych opłat.  

 

4. Gotowe! 

 

Wygoda i zmniejszona konsumpcja energii. A zatem nie zwlekaj i zapisz się.  

 
Dlaczego otrzymujesz pomoc za darmo? 
 
Darmowe porady dotyczące energii i oferta wykonania prac bezpłatnie są skierowane do mieszkańców gminy Schouwen -

Duiveland, którzy mieszkają w starszych domach (etykieta Darmowe porady dotyczące energii i oferta wykonania prac 

bezpłatnie są skierowane do mieszkańców gminy Schouwen-Duiveland, którzy mieszkają w starszych domach (etykieta 

energetyczna D lub niższa) i w związku z tym często płacą wyższe rachunki za energię. Gmina Schouwen -Duiveland, 

Zeeuwland, de Zuidhoek i Energiek Zeeland chcą pomóc tym gospodarstwom domowym oszczędzić pieniądze. 

Zapisz się 

Czy chcesz za darmo uczynić swój dom bardziej zrównoważonym energetycznie z pomocą naszego zespołu 

energetycznego? Zapisz się więc, wchodząc na stronę internetową: www.energiekzeeland.nl/energieteam i wypełniając 

wniosek zgłoszenia. Zapisu możesz także dokonać telefonicznie, pod numerem 0113-296566. Formularze zgłoszenia 

można także znaleźć w urzędzie miasta i bibliotece w Zierikzee. 

Chcesz najpierw nas poznać? 

Organizujemy także regularne spotkania w okolicy, podczas których możesz poznać nasz zespół.  Na naszej stronie 

internetowej www.energiekzeeland.nl/energieteam możesz sprawdzić, gdzie w twojej okolicy jesteśmy.  

Mamy nadzieję, że wkrótce się spotkamy, 

 
Zespół Energetyczny Schouwen-Duiveland 


