
Aan de bewoner(s) van
Straat huisnr
postcode Zoetermeer

Onderwerp:
- Uw eigen energie-bespaarpakket

Beste bewoner,

Alle bewoners van huurwoningen in Zoetermeer krijgen begin 2022 een gratis energie-
bespaarpakket. Dit pakket bestaat uit verschillende ledlampen en andere producten, zoals 
bijvoorbeeld een stroombesparende stekker. Hiermee kunt u zelf eenvoudig energie 
besparen in huis. Goed voor uw portemonnee en goed voor het klimaat.

Gratis thuisbezorgd
Wilt u het bespaarpakket toegestuurd krijgen? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt het 
pakket met energiezuinige producten gratis en vanzelf bij u thuis. Het pakket heeft een 
waarde van €50,- .

Zelf uitkiezen?
Wilt u liever zelf producten uitkiezen? Ga dan naar een van de deelnemende winkels. Lever 
in de winkel deze brief in en zoek voor 50 euro aan energiebesparende producten uit. Dit kan 
tot 31 december 2021. De winkels die meedoen aan deze actie staan op de achterkant van 
deze brief. Hier ziet u ook voorbeelden van producten die u uit kunt kiezen in de winkel.

Wijk voor wijk
We versturen deze brief wijk voor wijk. Dat betekent dat andere buurten in Zoetermeer de brief 
op een ander moment ontvangen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen de kans heeft naar de 
winkel te gaan en er geen extra drukte ontstaat door de actie.

Heeft u vragen over deze actie?
De energiebesparingsactie is mogelijk gemaakt met een subsidie van het rijk. Kijk voor meer 
informatie over deze actie op www.energieloketzoetermeer.nl 

Wilt u meer tips over energie besparen? 
Kijk op www.energieloketzoetermeer.nl als u wilt weten wat u nog meer kunt doen om uw 
woning energiezuiniger te maken. Elke stap die u zet is er een. En met elke stap draagt ook 
u bij aan die duurzame, gezonde toekomst van en voor ons allemaal, hier in Zoetermeer. 

Met vriendelijke groet,

Drs. ing. R.C. (Robin) Paalvast
Wethouder gemeente Zoetermeer

Datum
matdatum oktober 
2021

Uw kenmerk

Ons kenmerk
code



Meer informatie 

In deze winkels kunt u zelf uw bespaarproducten uitkiezen:

Winkel Adres Website Wijk
Bouwhof Edisonstraat 115 www.bouwhof.nl Seghwaert/Oosterheem
Cammeraat IJzerwaren BV Eerste Stationsstraat 4 www.cammeraat.n

l
Dorp

Superlicht Verlichting Hogerop 14 www.superlicht.nl Stadshart
Handyman Noordwaarts 71 www.handyman.nl Stadshart
Hijdra (in Benthuizen) Pr. Willem-Alexanderplein 6 www.firmahijdra.nl (Benthuizen)

Goed om te weten: 

 Neem deze brief mee naar de winkel;
 U levert de brief in aan de kassa en kunt voor maximaal 50 euro aan ledlampen en 

andere kleine bespaarproducten uitzoeken. De brief is niet inwisselbaar voor geld;
 Kies 1 winkel waar u deze producten uitzoekt. U kunt de brief maar 1 keer inleveren;
 Zelf uitkiezen in de winkel kan tot 31 december 2021;
 Er is voor elke wijk een apart budget beschikbaar voor de winkels. Dus wilt u graag zelf 

producten uitzoeken in de winkel, wacht dan niet te lang. Op=op;
 Wie geen energie-bespaarproducten in de winkel uitzoekt, krijgt een gratis pakket met 

ledlampen en andere bespaarproducten thuisgestuurd. 
 Bij sommige winkels staan de actie-producten ook op de eigen website vermeld. 

Welke bespaarproducten kunt u kiezen? 

In de deelnemende winkels zijn de energiebesparende actieproducten duidelijk aangegeven. 
Elke winkel heeft een eigen aanbod in merken en assortiment. Het gaat bijvoorbeeld om:

 Ledlampen in allerlei soorten, maten, kleuren en lichtsterkten. Deze lampen zijn 7x 
zuiniger dan gloeilampen; 

 Dimmers voor dimbare ledlampen;
 Stekkers die het stroomverbruik kunnen verminderen. Hieronder een aantal voorbeelden:


