
Krijg meer  
grip op je  
energierekening

Ontdek wat je zelf kunt doen en welke hulp de 
gemeente ’s-Hertogenbosch je biedt.

Direct energie besparen
Je kunt simpele maatregelen nemen om je  
energiekosten direct te verlagen.

Doe de binnendeuren  
dicht. En verwarm alleen 
de ruimte waar je bent. 

Gebruik een kleinere 
pan bij koken. Doe de 
deksel op de pan. 

CV-ketel op ecostand.
(Huur je? Doe dit alleen 
na overleg met je verhuurder.)

Meer tips op www.milieucentraal.nl/energie-besparen.

Hou je energieverbruik bij
De energieprijzen stijgen flink. En ook het maandbedrag  
van de energieleverancier is daardoor vaak hoger. 
Dat is best schrikken, maar kijk goed wat je verbruikt 
en stem je voorschot daar op af. Dit voorkomt dat je 
bij de eindafrekening flink moet bij betalen.

Laat geen geld liggen
Heb je de energietoeslag van € 1.300 al aangevraagd?  
Als je een laag inkomen hebt (tot 120% bijstandsnorm),  
dan is de kans groot dan je voor de energietoeslag van  
de overheid in aanmerking komt. Deze € 1.300 is een  
gift en hoef je niet terug te betalen. 

Kijk voor informatie en om de energietoeslag meteen aan  
te vragen op www.s-hertogenbosch.nl/energietoeslag.
Lukt het niet zelf? Vraag dan hulp bij 
een Koo wijkplein bij jou in de buurt.

Bijzondere bijstand voor 
gestegen energiekosten
Heb je (net) geen recht op de energietoeslag of is het 
onvoldoende om je energierekening te betalen? 
Misschien kun je bijzondere bijstand aanvragen. 
Neem contact op met Eerste Hulp Bij Geldzaken. 
Zij kijken graag met je mee of er mogelijkheden zijn.

Laat geen geld liggen. Check op 
www.berekenuwrechtplus.nl/shertogenbosch
waarvoor je in aanmerking komt.

http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen
http://www.s-hertogenbosch.nl/energietoeslag
https://www.berekenuwrechtplus.nl/app/scherm10.php?u=1658988316.697.10740171112202


Gratis bezoek van het 
Bossche Bespaarteam
Het Bossche Bespaarteam met een energiecoach en een klusser helpt 
je graag om energiekosten te besparen. Een energiecoach geeft je 
tips en adviezen over je energierekening. Een klusser komt langs om 
bijvoorbeeld tochtstrips en radiatorfolie te plaatsen. Hiermee gaat je 
energierekening omlaag. 

Hou je weinig geld over door de energierekening?  
Check of je in aanmerking komt en meld je aan. 
 Ga naar www.s-hertogenbosch.nl/bosschebespaarteam 
 of bel (073) 615 51 55.

Energieadvies 
voor je woning

Op www.brabantwoontslim.nl/ 
s-hertogenbosch 
vind je tips en regelingen  
om je woning  
energiezuiniger  
te maken. 

Isoleer je woning  
en krijg subsidie

Ga je je koopwoning isoleren? Er zijn regelingen van het Rijk om dit 
betaalbaar te houden. Hiermee krijg je tot 30% van het geld dat je hebt 
uitgegeven aan bepaalde energiezuinige aanpassingen terug.  
 
Ook kun je bijvoorbeeld een lening aanvragen bij het Nationaal 
Warmtefonds om je huis te verduurzamen. 
 
Lees wat er nog meer kan op 
www.verbeterjehuis.nl.

Kom in actie 
bij geldzorgen
Heb je moeite om jouw energierekening (of andere rekeningen) te betalen? 
Meld je dan bij Eerste Hulp Bij Geldzaken. Samen zoeken we naar  
een oplossing. 

Bel (073) 615 51 55, mail teamEHBG@s-hertogenbosch.nl 
of ga naar www.s-hertogenbosch.nl/ehbg. Of loop op 
werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur binnen bij ons loket 
(Weener XL, Van Herpensweide 1, ’s-Hertogenbosch).

http://www.s-hertogenbosch.nl/bosschebespaarteam
http://www.brabantwoontslim.nl/s-hertogenbosch
http://www.brabantwoontslim.nl/s-hertogenbosch
http://www.verbeterjehuis.nl
mailto:teamEHBG%40s-hertogenbosch.nl?subject=
http://www.s-hertogenbosch.nl/ehbg

