
Energiecoaches
Het project waarbij vrijwilligers bij 
jou thuiskomen voor inzicht in jouw 
energieverbruik. Je ontvangt een 
gratis energiebox met producten 
om snel en simpel te besparen.

www.capelle.energiebox.org

Energie Collectief 
Capelle
Het kennisplatform voor 
duurzaamheid, opgericht door 
Capellenaren. Vrijwilligers bieden 
onafhankelijke hulp bij vragen over 
duurzame energie, woningisolatie, 
warmtepompen en zonnepanelen. 

www.energiecollectiefcapelle.nl

Energieloket
Voor de Capellenaar met vragen 
over isoleren, aardgasvrij, groene 
tuinen en hergebruik van spullen. 
Het Capelse Energieloket is er 
op het Amnestyplein met 
een kleine showroom.

Amnestyplein 3 
Capelle aan den IJssel

ZonKracht Capelle
De energie-coöperatie voor 
Capellenaren die duurzaam en 
lokaal energie op willen wekken 
met zonnepanelen, maar dat niet 
op hun eigen dak kunnen of willen. 

www.zonkrachtcapelle.nl

WoonWijzerWinkel
Objectief en deskundig advies over 
het verduurzamen van jouw woning 
via de website, mail en persoonlijk. 
De WoonWijzerWinkel is het grote 
Energieloket van Capelle aan de IJssel 
met een uitgebreide showroom in 
Rotterdam.

www.woonwijzerwinkel.nl/
gemeente/capelleaandenijssel

Duurzaam Capelle
Het laatste Capelse nieuws over 
aardgasvrij, energie, klimaat 
en circulaire economie.

www.duurzaamcapelle.nl

Kleine maatregelen

- Energiebesparende 
- leefstijl
- Radiatorfolie
- Ledlampen
- Sluipstroomkillers
- Waterbesparing

Grote maatregelen

- Isoleren
- Ventileren
- Energie opwekken
- Inductie koken
- Aardgasvrij douchen 
- Aardgasvrij verwarmen

VvE Helpdesk
De helpdesk voor VvE-bestuurders 
en bewoners van een appartement. 
Voor uiteenlopende vragen over
duurzame oplossingen. Op vrijdag te 
bezoeken in het Energieloket op het 
Amnestyplein 3.

Amnestyplein 3
Capelle aan den IJssel
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Wat kun je nu al doen
in jouw koopwoning?
- Energie besparen
- Isoleren
- Voorsorteren op aardgasvrij
- Zelf duurzame energie opwekken of inkopen

Hier kun je terecht voor hulp en advies op maat:



Energiecoaches
Het project waarbij vrijwilligers bij 
jou thuiskomen voor inzicht in jouw 
energieverbruik. Je ontvangt een 
gratis energiebox met producten 
om snel en simpel te besparen.

www.capelle.energiebox.org

Energieloket
Het Capelse Energieloket op het 
Amnestyplein. Voor de Capellenaar 
met vragen over isoleren, 
zonnepanelen, aardgasvrij, groene 
tuinen en hergebruik van spullen.

Amnestyplein 3 
Capelle aan den IJssel

ZonKracht Capelle
De energie-coöperatie voor 
Capellenaren die duurzaam en 
lokaal energie op willen wekken 
met zonnepanelen, maar dat niet 
op hun eigen dak kunnen of willen. 

www.zonkrachtcapelle.nl

Kleine maatregelen

- Energiebesparende 
- leefstijl
- Radiatorfolie
- Ledlampen
- Sluipstroomkillers
- Waterbesparing

Grote maatregelen*

- Isoleren
- Ventileren
- Energie opwekken
- Inductie koken
- Aardgasvrij douchen 
- Aardgasvrij verwarmen

* Informeer bij je verhuurder wat  
 zij aan grote maatregelen treft  
 en wat jij zelf kunt doen.

Duurzaam Capelle
Het laatste Capelse nieuws over 
aardgasvrij, energie, klimaat 
en circulair.

www.duurzaamcapelle.nl

Ener
gielo

ket

Wat kun je nu al doen
in jouw huurwoning?
Begin vandaag nog met de kleine 
maatregelen. Goed voor de portemonnee 
en extra wooncomfort! 

Hier kun je terecht voor hulp en advies op maat:


