Geld-Terug-Actie
Koop een energie besparend
artikel en krijg € 50,- retour*

een initiatief van

i.s.m. de gemeenten Almelo, Borne, Haaksbergen,
Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente en Twenterand.
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Koop een
groen product*

Upload je
kassabon*

Krijg tot €50,geld terug

Haal energiebesparende
artikelen in huis

Bewijs je groene
aankoop via
PoenvoorGroen.nl

Na controle krijg
je het geld op je
rekening.

Schaf energiebesparende materialen aan zoals led-lampen, tochtstrips,
radiatorfolie of andere duurzame producten en je wordt door jouw gemeente
beloond. Je ontvangt tot 50 euro als subsidie terug op vertoon van de kassabon.

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

Algemene informatie

over de Geld-Terug-Actie en de RRE-subsidieregeling
Op 1 september 2020 is de actie “Poen voor Groen” gestart. Deze actie
wordt door de Stichting Duurzaam Thuis Twente georganiseerd namens
zeven Twentse gemeenten.
“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 voorwaarden voor deelname zijn hier
ook te vinden.
Meedoen met de actie is simpel. Op de actiesite kan de kassabon worden
geüpload 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).

Kom ik voor deze subsidie
in aanmerking?
Als je in een van onderstaande
gemeenten woont, kun je meedoen!

Staat jouw gemeente er niet bij? Vraag dan daar na
welke mogelijkheden er voor jou zijn.

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

