
Het project Samen Geeft Energie geeft je de kans om jouw huis energiezuiniger te maken. We streven 

naar een besparing van 30% of meer. De gemeente Tilburg helpt je hierbij met een bijdrage aan een 

onafhankelijk advies. Bovendien kun je  flinke kortingen krijgen door gezamenlijk met de buurt 

energiebesparende maatregelen in te kopen. Het is daarom erg aantrekkelijk om je woning nu up-to-date 

te maken. Samen Geeft Energie kan je helpen bij de organisatie, maar jij houdt de touwtjes in handen. 

Dat bespaart energie en dat geeft energie!

Samen Energie
besparen in jouw buurt! 
Meer comfort met een zuiniger huis.

Heb ik al
Misschien interesse
Zeker interesse

NAAM

ADRES

HR++ glas

Zonnepanelen

Zet een kruisje in de vierkantjes op de tekening

Dakisolatie

Spouwmuur-
isolatie

HR ketel

Zonneboiler

Vloerisolatie

De voordelen:

Voorbeeld-
maatregelen

Samen voordeel behalen
Door gezamenlijk in te kopen, ontvang je
flinke korting.

Lagere energiekosten
Gegarandeerd door de
Tilburgse Energie Garantie.

Onafhankelijke begeleiding
We worden ontzorgd.

Comfortabeler wonen
De luxe van een zuiniger huis.



3Groepsvoordeelbehalen
Grote inkoop, oplopende korting

2Individueel Energie Besparingsadvies 
Jouw huis, jouw comfort

Gezamenlijk naar een zuinigere buurt.

Groepen van minimaal 20 
bewoners van woningen voor 
1980, kunnen een beroep doen 
op de subsidieregeling Samen 
Geeft Energie. Je komt dan onder 
meer in aanmerking voor:

• Onafhankelijke begeleiding 
en ondersteuning bij het 
buurtproces. Per 20 bewoners is 
hiervoor 10.000 euro beschikbaar

• Een subsidie van 50% op 
een individueel Energie 
Besparingsadvies voor jouw 
woning

• Offertes op maat voor jouw 
woning, uitgebracht door 
geselecteerde aanbieders

• Oplopende kortingen bij 
grotere groepen deelnemers

• De Tilburgse Energie Garantie: 
5 jaar lang een garantie op de 
besparing 

Iedere woning is verschillend. 
Daarom bekijkt een 
onafhankelijke adviseur jouw 
woning en bepaalt welke 
aanpassingen mogelijk zijn om 
jouw huis weer up-to-date te 
maken en gelijktijdig energie 
te besparen. Denk aan isolatie, 
verwarming, beglazing
en zonne-energie.

Je betaalt slechts 50% voor 
een Individueel Energie 
Besparingsadvies, met een 
maximum van 150 euro. Het 
advies geeft je inzicht in de 
mogelijke maatregelen, de 
besparingen, de offertes op 
maat, de investeringen en de 
wijze van financiering.  Zo kun 
jij verantwoord een beslissing 
nemen.

Energie besparen in je eentje 
is slim, maar samen met 
anderen is nog veel slimmer. 
Door het gezamenlijk inkopen 
van bijvoorbeeld dubbel glas 
of isolatiematerialen kunnen 
namelijk oplopende kortingen 
worden gerealiseerd. Bovendien 
kunnen de werkprocessen veel 
efficiënter worden ingericht 
met een veel hogere kwaliteit 
van oplevering. 

Buurtbelang is eigen Belang. 
Hoe meer buurtgenoten 
energiebesparende maatregelen 
nemen, hoe hoger jouw korting.

Om ons te ontzorgen, 
heeft Samen Geeft Energie 
kwaliteitsaanbieders 
geselecteerd die optimaal 
samenwerken (1 aanspreekpunt, 
1 factuur, 1 planning etc.) en 
de uitvoering onderling hebben 
afgestemd.

Jij bepaalt uiteraard zelf welke 
aanbieder je kiest en houdt zelf 
de touwtjes in handen.

De gemeente Tilburg draagt 
bij aan het toezicht op de 
kwaliteit van de geleverde 
werkzaamheden.

De Tilburgse Energie Garantie 
(TEG) garandeert 5 jaar lang de 
voorberekende besparing, als de 
werkzaamheden zijn uitgevoerd 
door de gemeente goedgekeurde 
uitvoerders. Is de besparing 
in een jaar niet gehaald, dan 
compenseert de gemeente 
het tekort. Ook krijgt u een 
vergoeding van 70 euro om een 
energielabel voor uw woning te 
laten maken.

1Doe mee met Samen Geeft Energie!
Meld je aan en doe mee

4Uitvoeringmaatregelen 
Streng geselecteerde aanbieders

5Oplevering enbesparingsgarantie
Tilburgse Energie Garantie

Meer informatie vindt u op:
www.ecudenhout.nl 

Voor contact:
info@ecudenhout.nl 
tel. 06 - 10 80 33 28


