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Beste bezoeker van de Spijkerenergie informatieavond, 
We verzoeken u dit formulier in te vullen en af te geven aan de organisatie voordat u 
weggaat. Enorm bedankt voor uw deelname en belangstelling! 
 
Omcirkel welke optie(s) voor u van toepassing is/zijn: 

 
Optie 1: U wilt een energiescan van E-trias in uw woning uitvoeren. Uw woning voldoet aan de 

criteria, u bent bereid uw ervaring over de scan te delen met Spijkerenergie. Aan de 
eerste 10 deelnemers wordt de scan gratis aangeboden. 

 
Optie 2:  U wilt een IR paneel thuis uit proberen. De eerste 5 buurtbewoners die een paneel 

aanschaffen krijgen 50,- subsidie na aanschaf en het delen van uw ervaringen. 
 
Optie 3:  U wilt uw woning voorzien van LED lampen en leent de LED koffie om de verschillende 

led lampen te testen.  
 
Optie 4:  U wilt foto’s van uw woning met een warmte camera laten maken om zo inzicht te 

krijgen in de kwaliteit van de isolatie van uw woning. Warmtescan. 
 
Optie 5: U wilt deelnemen aan het project CV optimalisatie Spijkerkwartier. Samen met 14 

anderen deelt u uw kennis over gasverbruik en de afstelling van uw CV. U wenst in 
aanmerking te komen voor de 150,- euro subsidie.  

 
Optie 6: U wilt deelnemen aan de vervolginformatieavond “isoleren en ventileren” op een nog 

te plannen datum. In een college van 2,5 uur geven Erwin Reuterink van Astiti u uitleg 
over hoe uw woning te isoleren en te ventileren.  

 
Optie 7: U wilt kennis en tijd inzetten voor Spijkerenergie om te helpen de buurt duurzamer 

te maken. U wilt meedenken en helpen. Alle hulp op allerlei vlak is welkom zoals 
communicatie, websites, juridisch, fiscaal en organisatie. Ook als u gewoon uw handen 
uit de mouwen steken dan bent u van hartelijk welkom.  

  
Optie 8: We zouden graag van u horen wat u van de informatieavond vind. Tips, onderwerpen 

waar het de volgende keer over kunnen hebben of opbouwende kritiek. Alle reacties 
zijn welkom!  

 

Opmerkingen 
 
 
 
 
 

Naam  

Adres  

Telefoon  

Email  

 


