


De Capellenaar krijgt het voor elkaar



Even voorstellen (1)

Energie Collectief Capelle – ECC
• Groep vrijwilligers duurzame energie

• In 2012 begonnen met gezamenlijke aankoop 

zonnepanelen

• Uitgegroeid tot collectief voor woningeigenaren, 

huurders en VvE’s

• Onafhankelijke hulp en advies

• Samenwerking met gemeente en woonwijzerwinkel 

bij duurzame acties

• Website www.energiecollectiefcapelle.nl

http://www.energiecollectiefcapelle.nl/


Even voorstellen (2)

Gemeente Capelle aan den IJssel

• Veel aandacht voor groen en duurzame 

maatregelen

• Programma Duurzaamheid

• Website www.duurzaamcapelle.nl
• Thema’s: Energie, Klimaat, Circulair, Aardgasvrij

• Inschrijven voor de Nieuwsbrief

pellCC
Groep vrijwilligers duurzame energie

In 2012 begonnen met gezamenlijke aankoop 

zonnepanelen

Uitgegroeid tot collectief voor VvE’s, bewoners, huurders

Onafhankelijk hulp en advies

Samenwerking met o.a. gemeente voor duurzame acties

www.energiecollectiefcapelle.nl

http://www.duurzaamcapelle.nl/


Even voorstellen (3)

WoonWijzerWinkel

• De winkel voor duurzaam wonen, 

Directiekade 2, Rotterdam – Heijplaat

• In grote showroom zien èn ervaren 

welke oplossingen er zijn voor 

duurzaam wonen

• Organisatie themadagen

• Energieloket voor de gemeente

• Website www.woonwijzerwinkel.nl

http://www.woonwijzerwinkel.nl/


Programma

19.30 - Welkom

19.45 - Parallelle workshops 1e ronde

20.15 - Parallelle workshops 2e ronde

20.45 - Adviesgesprekken bij kraampjes

21.45 - Einde

Workshop 1 Johan Monster   (ECC, kantine)

Ik maak gebruik van de zon! Over zonnepanelen

Workshop 2 Daniel Kool   (WoonWijzerWinkel, zaal 1)

Isoleren en ventileren

Workshop 3 Marco de Regt   (Gemeente, zaal 3)

Groene tuinen en daken



• Subsidie Energiebesparing voor 2 isolatie 

maatregelen

• Subsidie gemeente voor aanleg groen dak 25 euro 

per m2

• Btw terugvragen voor zonnepanelen

• Lenen voor energiebesparing: energiebespaarlening

Speciale actie voor huiseigenaren

• “Energie besparen loont”

Subsidie en financiering



• 90 euro cadeau van de gemeente Capelle bij aankoop 

van 100 euro of meer aan energiebesparende 

maatregelen en/of een advies in de webshop

• Meer info via website 

www.woonwijzerwinkel.nl/capelleaandenijssel

• Kortingscode CAPELLE2020

• Wees er snel bij, want op is op!

Energie besparen loont

http://www.woonwijzerwinkel.nl/capelleaandenijssel


• Woningopname door bouwkundig adviseur WoonWijzerWinkel

• Persoonlijk advies telefonisch of aan huis door ECC vrijwilliger

• Offerte aanvraag via vrijwilliger of via 

www.woonwijzerwinkel.nl/middelwatering

• Opdracht via WoonWijzerWinkel

• Uitvoering door gecertificeerde leverancier

• Evaluatie door ECC

• ECC houdt bij welke maatregelen genomen worden

Begeleiding na informatie avond

http://www.woonwijzerwinkel.nl/middelwatering


Gratis energieadvies en een energiebox

Workshop 1 Ger Keuzenkamp - ECC

Ik maak gebruik van de zon! over zonnepanelen

Workshop 2 Daniel Kool - WoonWijzerWinkel

Isoleren en ventileren

Workshop 3 Marco de Regt - Gemeente

Groene tuinen en daken

Energiecoaches

• ECC vrijwilligers helpen u inzicht te 

krijgen in uw energieverbruik

• Geven bij u thuis handige tips om met 

kleine, simpele maatregelen energie te 

besparen zonder hoge kosten

• Nemen een gratis energiebox mee met 

energiebesparende producten

• Aanmelden op de markt of via 

www.capelle.energiebox.org

of e-mail naar capelle@energiebox.org

Dit initiatief wordt gezamenlijk uitgevoerd door het ECC, de gemeente, 

JMA en Havensteder.

vang een gratis 

energieadvies

en een energiebox

http://www.capelle.energiebox.org/
mailto:capelle@energiebox.org


a.u.b. niet vergeten

VRAGENLIJST INVULLEN EN INLEVEREN

En vergeet na de workshops de kraampjes niet!



Programma

19.30 - Welkom

19.45 - Parallelle workshops 1e ronde

20.15 - Parallelle workshops 2e ronde

20.45 - Adviesgesprekken bij kraampjes

21.45 - Einde

Workshop 1 Johan Monster   (ECC, kantine)

Ik maak gebruik van de zon! Over zonnepanelen

Workshop 2 Daniel Kool   (WoonWijzerWinkel, zaal 1)

Isoleren en ventileren

Workshop 3 Marco de Regt   (Gemeente, zaal 3)

Groene tuinen en daken


