
 
 

 
 
 
 

 
 
COMFORTTEAM KOMT GRATIS LANGS 
 
Het Comfortteam van Nieuwborgen.net helpt u gas en geld te besparen. Dat doet het Comfortteam door een 
aantal kleine verbeteringen in uw huis uit te voeren. Deze verbeteringen zijn helemaal gratis! 
 

Wat doet het Comfortteam? 
Het Comfortteam verhelpt tocht in uw huis en doet verbeteringen aan de centrale verwarming. Daardoor blijft het 
warmer in huis en bespaart u gas én geld. In de tabel hieronder ziet u om welke verbeteringen het gaat.  
 

Aangeboden verbeteringen Comfortteam Gemiddelde besparing op uw energierekening per jaar  
Uw gewone kamerthermostaat vervangen door een 
(gratis) klokthermostaat 

U bespaart gemiddeld € 120 per jaar 

Uw centrale verwarming controleren, waardoor uw 
radiatoren beter werken 

U bespaart gemiddeld € 140 per jaar 

De temperatuur in uw CV ketel op 60 graden zetten U bespaart gemiddeld € 80 per jaar 
Radiatorventilatoren aanbrengen in uw woonkamer  U bespaart gemiddeld € 70 per jaar 
Tocht van ramen en deuren verhelpen U bespaart gemiddeld € 50 per jaar 

 
Het Comfortteam voert alle verbeteringen voor u uit. Dit kost u niets. Wilt u één of meerdere verbeteringen liever 
niet? Dan kunt u dit aangeven bij de medewerker van het Comfortteam die bij u aan de deur komt. 
 
Laat u alle verbeteringen uitvoeren, dan bespaart u al snel € 460 per jaar. Dan gaan we uit van een prijs van  
€ 1,- per m3 gas. Op dit moment ligt de gasprijs flink hoger. U bespaart dus mogelijk nog meer.  
 

U hoeft niets te doen 
Wij weten nu nog niet wanneer uw huis aan de beurt is. Alle huurders krijgen hierover later bericht. Het 
Comfortteam komt in 2022 bij alle huurwoningen in Nieuwolda en Wagenborgen langs. U hoeft nu dus niets te 
doen. Heeft u in augustus nog geen bericht gehad? Neem dan contact met ons op. Vindt u het een goed idee? 
Laat het onze collega’s tijdens de Wijktour dan alvast weten.  
 
Onze contactgegevens: 
Adres: Lindelaan 11, 9944 DB Nieuwolda E-mail: info@nieuwborgen.net 
Website: www.nieuwborgen.net  Telefoon: 06 – 21 92 24 27 
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