
 
 
 

 في توفير الطاقة  Schouwen-Duiveland  الطاقة من   فريق  يساعد
 

  فريق   .  إن تقليل استخدام الطاقة بين عشية وضحاها ليس بهذه البساطة.  من أين تبدأ وماذا عليك أن تفعل لتحقيق ذلك؟  يمكن أن يساعدك 
يفعلون ذلك من خالل مساعدتك بنصائح مفيدة يمكنك استخدامها على  إنهم  في توفير الطاقة مجانًا.    Schouwen-Duiveland  الطاقة 

ينظرون في احتماالت جعل منزلك أكثر استدامة من خالل تعديالت صغيرة.  سيقوم فريق بارع بعد ذلك بإجراء هذه التعديالت  ، وهم  الفور 
 مجاًنا 

 

 ؟ آلية العملما هي 
 فريق الطاقةزيارة من  سجل ل  .1

 

Schouwen-.  بعد التسجيل، سيقوم شخص من فريق www.energiekzeeland.nl/energieteamيمكنك التقديم عبر اإلنترنت على 

Duiveland Energy .باالتصال بك لتحديد موعد 

 
 أتي فريق الطاقة إلى منزلك  2

ألعمال الصغيرة  .  سيحضر فريق الطاقة لدينا أيًضا قائمة با هامة لك ساعة.  سيتم إعطاؤك نصائح فورية    2إلى    1.5يستغرق الموعد حوالي  

، يمكنك اختيار  يورو   250  أو تنظيف صندوق الرسائل. بمبلغ يصل إلى الطقس    عازل التي يمكن القيام بها في جميع أنحاء المنزل.  فكر في  

 المواد األفضل لموقفك مع فريق الطاقة. 

 
 أن يبدأ العمل   للفريق البارع . يمكن  3

 المنزل إلجراء التحسينات مجانًا.، سيقوم فريق بارع بزيارة  بعد النصيحة 

 
   استمتع! .  4

بالتسجيل  وقم  تنتظر ال لذلك  .للطاقة  األقل واالستهالك الراحة  . 
 

 لماذا تحصل على مساعدة مجانية؟ 
بلدية في المقيمين المنزلية األعمال  وأداء المجانية  الطاقة  نصائح تستهدف  Schouwen-Duiveland منازل  في يعيشون الذين  

بلدية تريد  .أعلى طاقة  فواتير لديهم يكون ما غالبًا وبالتالي ،(منها األقل أو  د  الطاقة عالمة منض) قديمة Schouwen-
Duiveland, Zeeuwland, de Zuidhoek en Energiek Zeeland  المال  لتوفير البلدية في  األسر هذه  مساعدة . 

 
بالتسجيل  قم  

اإللكتروني الموقع عبر بالتسجيل  قم إذن،  لدينا؟ الطاقة  فريق اعدة بمس مجانًا استدامة أكثر منزلك جعل في  ترغب  هل : 
www.energiekzeeland.nl/energieteam  بالرقم االتصال طريق عن التسجيل أيًضا يمكنك  .الطلب نموذج  وامل  

في والمكتبة البلدية  مبنى في الطلب نماذج أيًضا تجد  سوف  .296566-0113  Zierikzee. 
 

أوال؟   نتعارف هل    
موقعنا على   .فريقنا مقابلة يمكنك حيث الحي في منتظمة أنشطة  بتنظيم نقوم أيًضا  حنن  

www.energiekzeeland.nl/energieteam المنطقة في نكون عندما ترى  أن يمكنك . 
 

، نتمنى مقابلتك قريبا    
 

EnergieTeam Schouwen-Duiveland 
 

http://www.energiekzeeland.nl/energieteam

