
Energie en geld besparen
Wat kunt u zelf doen? 

emmen.nl/energie

Alles wordt duurder. Ook de

energieprijzen zijn hoog. Bijna 

iedereen merkt er wel iets van. U wilt 

het liefst ook nog geld overhouden 

voor andere dingen. Hoe bespaart u 

op uw energierekening? Er zijn allerlei 

mogelijkheden. Op emmen.nl/energie 

vindt u meer informatie over energie 

besparen en geldzorgen door een 

hoge energierekening. In deze flyer 

leest u waar u meer informatie  

kunt vinden en waar u terecht kunt 

met uw vragen. Eén ding is zeker:  

er kan meer dan u denkt. 



Colofon

Een uitgave van de gemeente Emmen

Bezoekadres 

Raadhuisplein 1, 7800 RA Emmen

Telefoon: 14 0591

gemeente.emmen.nl

gemeente@emmen.nl 

Energie 
besparen 
Hoe kunt u minder energie verbruiken en zo uw 
energierekening verlagen?  

Energiecoaches 
Vaak gebruiken we 
ongemerkt veel energie. 
Met kleine aanpassingen 
aan uw koop- of 
huurwoning  kunt u al snel een paar tientjes 
tot honderden euro’s per jaar besparen. 
Een energiecoach kan u gratis helpen met allerlei 
tips. Wilt u een afspraak met een energiecoach? 
Dat kan via emmengeeftenergie.nl.

Regelingen en subsidies om uw huis 
energiezuinig te maken  
Wilt u uw huis verbeteren en meteen ook 
minder energie gebruiken? Voor zonnepanelen, 
warmtepompen of isolatiematerialen kunt u soms 
een vergoeding of lening krijgen. Informatie kunt u 
onder andere vinden op;
• rvo.nl/subsidies-financiering/isde 
• warmtefonds.nl 
• gewoonzodrenthe.nl
• svn.nl/duurzaamheidslening

Hebt u zorgen 
over geld?  
Nu alles steeds duurder wordt, kan hulp of 
onafhankelijk advies een steuntje in de rug geven. 

Landelijk noodfonds energie
Het landelijke Noodfonds Energie betaalt een deel 
van uw energierekening. Dat doet het Noodfonds als 
uw inkomen laag is en uw energiekosten hoog.  
U krijgt dan van oktober 2022 tot en met maart 
2023 steun (met terugwerkende kracht). Het maakt 
niet uit bij welke energieleverancier 
u zit. Vul de noodfonds-check in 
en kijk of u in aanmerking komt op 
noodfondsenergie.nl.  

Energietoeslag 2023
Huishoudens met een laag inkomen kunnen  
ook in 2023 een energietoeslag 
krijgen. Alle informatie over de 
energietoeslag is te vinden op 
emmen.nl/energietoeslag.

Geldloket 
Bij Geldloket Emmen kunt u terecht met vragen  
over geldzaken, voor informatie en onafhankelijk 
advies. Meer informatie leest u op 
geldloket.emmen.nl. Of neem 
rechtstreeks contact op via 
telefoonnummer 0800-0009. 

Lukt het niet meer om rekeningen te betalen of 
heeft u schulden? Dan kunt u telefonisch contact 
met ons opnemen via 14 0591. Samen met u kijken 
we naar een oplossing.

Energie en geld besparen:
er kan meer dan u denkt!


