
www.energiebesparenmeetjesland.beEnergiezuinig wonen Meetjesland

DiepvriesKoelkastWasmachine

Inschrijven zonder aankoopverplichng

Groepsaankoop 
energiezuinige toestellen!

Europees landbouwfonds voor plaelandsontwikeling: 
Europa investeert in zijn plaeland

De stroomcoach organiseert nog andere aces om thuis energie te besparen. 
Op www.energiebesparenmeetjesland.be vind je meer info over deze aces.

Natuurpunt en Partners Meetjsland
Elif Stepman
Koningin Astridplein 1, 9900 Eeklo
elif@npmeetjesland.be 
09 377 93 00

Woonwijzer Meetjesland
Liesbet Van Crombrugge
Moeie 16a, 9900 Eeklo
liesbet@woonwijzermeetjesland.be 
09 378 61 70

Meer info en contact:
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oeie 16a, 9900 Eeklo



Naam en voornaam:   .....................................................................................................

                           .....................................................................................................

Adres:                    .....................................................................................................

                           .....................................................................................................

Emailadres:              ......................................................................................................

TTelefoonnummer :     .....................................................................................................

Ik heb interesse in de aankoop van een (meerdere antwoorden mogelijk):
      Koelkast (vrijstaand, +/- 150 liter)
      Diepvries (vrijstaand, min. 150 liter)
      Wasmachine (vrijstaand, tussen 7 en 9 kilo)

Ik wil uitgenodigd worden voor de stuurgroep
      Neen, ik schrijf me wel in voor de groepsaankoop, maar ik ben niet 
          geïnteresseerd om deel te nemen aan de stuurgroep. 
      Ja, ik ben bereid om samen met andere inwoners het aanbod van 
     verschillende leveranciers te vergelijken (jdsinvestering van 2 à 3 avonden)

Jouw inschrijving is volledig vrijblijvend! Ben je ingeschreven? Dan word je in november 2017 op de 
hoogte gebracht van het aanbod. Pas nadat je het voorstel ontvangen hebt, beslis je of je op het 
aanbod ingaat.

Inschrijven is volledig vrijblijvend en kan: 

Online via www.energiebesparenmeetjesland.be/groepsaankooptoestellen

Door onderstaande inschrijvingsstrook terug te bezorgen

Per post: Woonwijzer Meetjesland, Moeie 16a, 9900 Eeklo
Per mail: liesbet@woonwijzermeetjesland.be

Interesse?

3
Aankoop toestellen
vanaf november 2017
Indien het aanbod je bevalt kan je de leverancier 
contacteren om een toestel aan te kopen.

2
Bekendmaking aanbod
november 2017
Ben je ingeschreven? Dan word je in november 2017 
op de hoogte gebracht van het aanbod. 

1
Bijeenkomst stuurgroep
september - oktober 2017
Een stuurgroep van vrijwillige inwoners stelt de 
voorwaarden op waaraan de offertes en leveranciers 
moeten voldoen en kiest het beste aanbod. Indien je 
geïnteresseerd bent om als vrijwilliger mee te werken 
aan de groepsaankoop kan je dit laten weten.

Hoe gaan we te werk?


