Win een thermografische foto van de huurwoningen in uw straat.
Heeft u het gevoel dat u als huurder aan het stoken bent 'voor de buitenlucht'? Dan is er een
grote kans dat de woningen in uw straat niet goed geïsoleerd zijn. Hierdoor treedt namelijk
het meeste energieverlies op. Om te weten hoe goed (of slecht) de huurwoningen geïsoleerd
zijn, kunt u een thermografische foto van de woningen uit uw straat winnen. Doe mee aan de
prijsvraag van de Nederlandse Woonbond op
www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl/klimaatstraatfeest en maak kans op één van de vijf
opnamen (elk ter waarde van 500 euro).
'Huurders kunnen zo'n foto winnen als ze meedoen aan het Klimaatstraatfeest', aldus
campagnemedewerker Susan Huijbregts. 'Wij hebben deze prijsvraag uitgeschreven, omdat
huurders met zo'n thermografische foto in één oogopslag kunnen zien op welke plaatsen er
aan de buitenkant van de woningen in hun Klimaatstraat warmte verloren gaat. Dat is te zien
in verschillende kleuren. Het maakt niet uit of mensen in een eengezinswoning wonen of in
een flat. Iedere huurder kan meedoen'. De energiebesparingwedstrijd is op 17 november voor
het derde jaar van start gegaan. De Woonbond is dit jaar weer partner van het
Klimaatstraatfeest.
De vijf winnaars krijgen een rapport met diverse foto's en advies over wat er valt te verbeteren
aan hun straat of complex. En zij winnen ook 1.500 punten voor het Klimaatstraatfeest. Met
deze thermografische foto's kunnen huurders vervolgens naar hun verhuurder om aan te tonen
wat er precies met de woningen aan de hand is en wat er aan kan verbeteren. Door zo'n
gesprek met de verhuurder kunnen huurders veel energie en dus geld besparen.
Doe mee, ga naar www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl/klimaatstraatfeest. Motiveer
vervolgens waarom er juist van de woningen uit uw straat foto's gemaakt moeten worden. De
actie loopt tot donderdag 31 december 2010. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte
gesteld. De thermografische foto's worden in januari 2010 gemaakt. Op de website staan ook
voorbeelden van thermografische foto's.
(einde bericht)

