
Huurders van Woonstichting Groninger Huis die nog geen Bespaartas via
nieuwborgen.net hebben opgehaald, kunnen dit op

zaterdag 2 en 9 april alsnog doen.

Kleine verbeteringen om gas & geld te besparen
Gas is duur. Maar met kleine verbeteringen die u zelf in uw woning kunt doen, 

bespaart u gas én geld. Veel verbeteringen zijn gratis via Nieuwborgen.net.
Vraag de Bespaartas aan en/of lever de ‘Zunig-mit-gas Waardebon’ in.

De Waarmtebus komt naar u toe!
 De Waarmtebus stopt op zaterdag 2 en 9 april op verschillende plekken in 
Nieuwolda en Wagenborgen. Benieuwd wanneer de bus bij u in de buurt 

staat? Bekijk dan snel de route verderop in deze folder.

Ga snel naar de volgende pagina voor de route!

STEL ‘M ZELF SAMEN IN DE WAARMTEBUS!

BESPAARTAS

NOG GEEN

Contact
Lindelaan 11 | 9944 BE Nieuwolda | 06 - 219 224 27 

www.nieuwborgen.net  | info@nieuwborgen.net

            @nieuwborgen               Nieuwborgen.net               nieuwborgen



1e HALTE 
Boelmanweg
10:00-11:30 u

2e HALTE
H.L. Emmensweg
12:30-13:00 u

Zuneg-mit-gas Waardebon

EXTRA WIJKTOUR VOOR HUURDERS
WOONSTICHTING GRONINGER HUIS

1e HALTE 
Prunuslaan

10:00-11:30 u

2e HALTE 
Burg. Waalkensstraat

12:00-13:00 u

Route wĳktour 2 april - Nieuwolda

3e HALTE
B.K. Bosmaplein
13:30-14:30 u

4e HALTE 
Troppelhuizen
15:00-15:30 u

Route wĳktour 9 april - Wagenborgen

Lukt het niet om op één van deze momenten langs te komen? 
Geen probleem. U kunt uw tas ook ophalen tĳdens het spreekuur 
van Nieuwborgen.net. Informatie over het spreekuur vindt u op 
www.nieuwborgen.net/contact of bel 06 – 21 92 24 27.

Waardebon voor een gratis set radiatorventilatoren

Vul deze waardebon in en lever hem in de Waarmtebus in voor een gratis set
radiatorventilatoren. U plaatst de ventilatoren op uw radiator. Ze zorgen
ervoor dat uw huis sneller warm wordt. U krijgt meer comfort en bespaart
gas én geld.

Naam:  

Straat + huisnummer:  

Postcode en woonplaats:  

E-mailadres:  

Telefoonnummer:  

 
 Hierbij geef ik toestemming om mijn (persoons)gegevens te gebruiken,
 om mij hiermee in het kader van de doelstelling van het project
 Nieuwborgen.net de juiste aanbiedingen te kunnen doen.*

*Wij verwijzen u ook naar onze privacyverklaring op www.nieuwborgen.net/privacy. In deze
privacyverklaring vindt u alle informatie over het gebruik van uw gegevens voor doeleinden van het
project Nieuwborgen.net.

Vraag in de Waarmtebus naar de voorwaarden.

In de bus kunt u uw bespaartas laten vullen met gratis 
artikelen ter waarde van 50 euro. Hierbij kunt u
bijvoorbeeld denken aan een waterbesparende
douchekop, tochtstrips of een brievenbusborstel.
Naast de Bespaartas kunt u in de bus ook de 
‘Zunig-mit-gas Waardebon’ in deze folder inruilen voor 
een gratis set radiatorventilatoren. En als u dat wilt, geven 
onze collega’s u tips en advies om gas te besparen.
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