
34      De Vogelwijk . maart 2020

Afgelopen woensdagavond, 4 maart, is onder 
het motto ‘Isoleren is altijd goed!’ een leden-
bijeenkomst van Vogelwijk Energie(k) gehou-
den in het clubgebouw van sportvereniging 
Quick. Een verslag hiervan kunt u verwachten 
in het volgende wijkblad en op onze website 
www.vogelwijkenergiek.nl 

Onderwijl loopt een aantal succesvolle acties 
die wij onlangs in gang hebben gezet gewoon 
door, zowel voor leden als voor niet-leden. Zie 
het wijkblad jan-feb 2020 voor een overzicht; 
het gaat onder meer om een elektrische deel-
auto en de aanschaf van energiezuinige koel-
kasten en kookplaten met korting).
Een van deze acties willen we nogmaals extra 
onder de aandacht brengen, namelijk de 
‘brede’ verduurzamingsactie in samenwer-
king met het installatiebedrijf Energy Guards 
(https://energyguards.nl)

De actie omvat vijf mogelijke maatregelen, alle 
uitgevoerd door de installateurs van Energy 
Guards en met speciale kortingen en andere 
voordelen. We werken bovendien samen met 
fabrikanten uit de Haagse regio.

‘Traditionele’ zonnepanelen op het bestaande 
(pannen)dak van uw woning.

Zonnepanelen als dakpanvervanging. 
Het Haag se bedrijf Exasun produceert zwarte 
en ook terrakleurige zonnepanelen, die tussen 
de bestaande pannen, dus geïntegreerd in het 
dak, worden geplaatst (https://exasun.com).

Een zonneboiler van het bedrijf HRSolar uit 
De Lier (hrsolar.nl).

Een warmtepomp van het Delftse bedrijf 
Techneco (https://techneco.nl).

Dichten van kieren en gaten.

Voor de eerste vier maatregelen krijgt u een 
korting van 10% op de materialen en de in-
stallatie. Voor kierdichting krijgt u een korting 
van 50% op door Energy Guards te plaatsen 
materialen, met een maximum van € 50 per 
adres. Bovendien verzorgt Energy Guards kos-
teloos het aanvragen van subsidie indien die 
voor de betreffende werkzaamheden beschik-
baar is, en – na realisering van één of meer-
dere maatregelen – het aanvragen van een 
(nieuw) energielabel.

Meld u aan op vogelwijk.energyguards.nl, dan 
wordt contact met u opgenomen om uw wen-
sen en mogelijkheden te bespreken en een 
offerte te maken.

                                       Nieuwsflitsen
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Zonnepanelen
Tot nu toe hebben zo’n 20 wijkbewoners van 
deze actie gebruik gemaakt en één of meerdere 
maatregelen laten uitvoeren ter verduurzaming 
van hun woning en besparing van energie. 
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