Productlijst
Overzicht van energiebesparende artikelen die
in aanmerking komen voor de Geld-Terug-Actie.
Voorlopig overzicht. Versie 191020.

Besparen op warmte / warm water (minder gasverbruik)
Isoleren, warmte binnen houden
Tochtstrip voor het dichten van kieren

Besparing: voor een gemiddelde hoekwoning of
2-onder-1-kap daalt het gasverbruik met zo’n 70 m3.
Dat komt neer op een besparing van 60 euro per jaar.
Kosten: € 3,- tot € 15,- per meter

https://bit.ly/2ZMHFLM

Leidingisolatie

Besparing:
Buisisolatie met 20 millimeter dik kunststofschuim
bespaart op jaarbasis 3 m3 gas per meter (€2,40).
Kosten: ongeveer € 1,- per meter

Tochtborstel voor brievenbus / deur

Besparing: zie bij tochtstrip hierboven
Kosten: € 3,- tot € 7,-

https://bit.ly/3iKe8v2

Kozijnfolie

Besparing: enkelglas 13,4 m3 per m2 (ong.€ 11,- per
m2) , dubbel glas 13,4 m3 per m2 (ong.€ 3,- per m2)

https://bit.ly/2ZQ0TQP

Kosten: ongeveer € 2,50 per m2

https://bit.ly/3fercGC

Deurdranger / deurveer

Besparing: afhankelijk van hoe vaak nu de deur open
blijft staan
Kosten: Een deurveer: zo’n 5 euro.
Een deurdranger die automatisch sluit,
kost per stuk tussen de 20 en 50 euro,
afhankelijk van je wensen, soort deur
en sluitkracht.
https://bit.ly/38H2eNN

Radiatorfolie

Besparing: in geval van ongeïsoleerde buitenmuur 10
m3 gasbesparing per m2 (8 euro).
In geval van radiator voor raam met dubbel glas 25
m3 gas (20 euro) per m2
Kosten: € 8,- tot € 18,- voor en rol van
6 m.
https://bit.ly/2ZOzy1q

I solerend plaatmateriaal / isolatiemateriaal op rol

Besparing: Kan oplopen tot paar honderd euro per
jaar, afhankelijk van te isoleren oppervlak
Kosten: Doe-het-zelf-variant voor
een gemiddelde vloer zo’n € 800,aan materiaal kosten, voor een dak
€ 1.000,-. Is sterk afhankelijk van
de afmetingen van het te isoleren
oppervlak en het soort isolatiemateriaal.
https://bit.ly/38GW0h1

Radiator ventilator

Besparing: 1-5 % (besparingen van 30% worden
geclaimd, maar zijn niet realistisch). Check eerst of
uw cv geschikt is
Kosten: € 35,- tot € 375,- per stuk/set
https://bit.ly/3c7sUZU

Kijk voor meer informatie op

PoenvoorGroen.nl

Vervolg productlijst
Overzicht van energiebesparende artikelen die
in aanmerking komen voor de Geld-Terug-Actie.
Besparen op warmte / warm water (minder gasverbruik)
Verbruik verwarming / verbruik warm water
Thermostatische waterkraan

Besparing: gemiddeld ook 1.000 liter water en € 6,aan gas en water per jaar.
Kosten: € 50,- tot € 200,https://bit.ly/3iJaotr

Waterbesparende perlator

Slimme (klok)thermostaat

Besparing: Tussen 3 en 15% op energiekosten
voor verwarming afhankelijk van het huidige
verwarmingsgedrag
Kosten: € 80,- tot € 130,-

Besparing: Dubbele van de aanschafkosten
Kosten: paar euro per jaar

Waterbesparende douchekop

https://bit.ly/38CL83F

 hermostatische radiatorkraan of
T
thermostaatkraan

Besparing: 7 jaar terugverdientijd als u ze zelf
installeert.

Besparing: Maximaal verbruik 7,2 liter per minuut.
Een gemiddeld huishouden bespaart jaarlijks 7.500
liter warm water en bijna 44 m3 gas (samen 50 euro).
Kosten: € 25,- tot € 50,https://bit.ly/3c7sUZU

Kosten: ongeveer € 20,- per
thermostaatkraan (exl.eventuele
kosten voor aanbrengen)
https://bit.ly/2Ckuj14

I nfraroodverwarming in incidenteel
gebruikte ruimtes

Besparing: Minder gasverbruik voor het verwarmen,
natuurlijk wel kosten voor de elektriciteit, maar als
je de panelen alleen voor (tijdelijke) bijverwarming
gebruikt, ben je goedkoper uit qua energiekosten
Kosten: € 100,- tot € 500,- per paneel
https://bit.ly/31Y7StB

Kijk voor meer informatie op

PoenvoorGroen.nl

Vervolg productlijst
Overzicht van energiebesparende artikelen die
in aanmerking komen voor de Geld-Terug-Actie.
Besparen op elektriciteit (minder stroomverbruik)
Verlichting en apparaten
Bespaarstekker / master-slave

Besparing: kan oplopen tot jaarlijks wel € 50,- of meer
Kosten: € 10,- tot € 50,-

Tijdklok / tijdschakelaar

Besparing: afhankelijk van vele factoren
Kosten: € 3,- tot € 15,-

LED-lampen

Besparing: € 2,50 tot € 8,50 per lamp (gloeilamp) per
jaar ( 85-90% per lamp per jaar)
Kosten: gemiddeld zo’n € 6,- per lamp
maar hangt sterk af van het soort
LED-lamp. Duurdere LED-lampen
zijn meestal wel beter dan de hele
goedkope.

 nergieverbruiksmanager of
E
energiemeter

Besparing: Afhankelijk van het apparaat
Kosten: € 12,- tot € 50,-

https://bit.ly/2O8Efh0

Pompschakelaar vloerverwarming

 amp met bewegingssensor of
L
bewegingsmelder

Besparing: afhankelijk van hoe vaak de lamp nu
onbedoeld blijft branden

Besparing: 200 kW per jaar (= € 40,-)
Kosten: € 60,-

Kosten: € 30,- tot € 130,https://bit.ly/2OlwUeh

 uitenverlichting op zonne-energie
B
(evt. met bewegingssensor).

Besparing: afhankelijk van hoe vaak en hoe lang de
huidige lampen branden; tussen de € 2.50 en € 8,50
per lamp per jaar
Kosten: Buitenlampen op
zonnestroom zijn er in allerlei
prijsklassen € 5,- tot € 75,-

Kijk voor meer informatie op

PoenvoorGroen.nl

Algemene informatie
over de Geld-Terug-Actie en de RRE-subsidieregeling

1 2

Koop een
groen product*
Haal energiebesparende
artikelen in huis

3

Upload je
kassabon*

Krijg tot €50,geld terug

Bewijs je groene aankoop
via PoenvoorGroen.nl

Na controle krijg je het geld
op je rekening.

Tot 31 maart 2021 loopt de actie “Poen voor Groen”. Deze actie wordt door de Stichting Duurzaam
Thuis Twente georganiseerd namens zeven Twentse gemeenten. Deze gemeenten zijn: Almelo, Borne,
Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente en Twenterand.
“Poen voor Groen” is opgezet in het kader van de
landelijke Regeling Reductie Energiegebruik (RRE).
Met deze subsidie wil de overheid huiseigenaren
stimuleren hun woning energiezuiniger te maken
met eenvoudig uit te voeren en aan te schaffen
kleine duurzame maatregelen.
Concreet houdt de actie in dat een inwoner van een
deelnemende gemeente tot € 50,- retour kan krijgen
op de aankoop van energiebesparende artikelen.

Op de actiesite PoenvoorGroen.nl vind je een lijst met
producten die in aanmerking komen voor subsidie.
De overige voorwaarden voor deelname zijn hier ook
te vinden.
Meedoen is simpel. Op de actiesite kunnen inwoners
de kassabon uploaden en het adres doorgeven waar
de maatregelen worden getroffen. Na controle van
de gegevens en de kassabon wordt het bestede
bedrag overgemaakt (met een maximum van 50 euro).

Kleine moeite, snel verdiend!
*Actieperiode loopt tot 31 maart 2021. OP=OP. Zie de actievoorwaarden en de deelnemende partijen op de actiewebsite.

Duurzaam Thuis Twente
088 1850130 (algemeen informatienummer)
info@poenvoorgroen.nl
www.PoenvoorGroen.nl

Kijk voor meer informatie op

PoenvoorGroen.nl

