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SpeedComfort 5

CV-inregelkit 3

HomeBox 4

Hubo 9

Witgoed 16

37

Linne 2

Maasbracht 13

Stevensweert 1

Ohé en Laak 2

Thorn 3

Wessem 4

Heel 7

Beegden 0

overig 5

37

Coöperatieve initiatieven:  
Kortingsactie Energiebesparende maatregelen  
 

Op 1 februari 2020 zijn we gestart met een kortingsactie op energiebesparende apparatuur en 
maatregelen. Dit in combinatie met de gemeentelijke deelname in de Rijkssubsidieregeling RRE – 
Regeling Reductie Energiegebruik. 
Doelstelling is om met kleine energiebesparende maatregelen mensen te overtuigen en zichtbaar te 
maken dat energie besparen al met eenvoudige middelen en kleine investeringen aantrekkelijk is. Het 
moet daarna uitnodigen om meer maatregelen te nemen.  

Als coöperatie hebben we gemeend de drempel voor de aanschaf van energiezuinigere apparatuur of 
van energiebesparende maatregelen nog aantrekkelijker te maken. 
Hiervoor hebben we plaatselijke winkeliers en landelijke opererende bedrijven benaderd en hun 
voorgesteld een korting op bepaalde artikelen te geven.  
Uiteindelijk hebben 5 bedrijven en winkeliers gereageerd en besloten mee te doen. 
 

We hebben een paar website-pagina’s ingericht en een kortingsbonnensysteem (met kortingscode) 
opgezet. Allemaal heel gemakkelijk toegankelijk. zie: https://duurzaammaasgouw.nl/kortingsartikelen/ 
We hebben een korting van 20% 
bedongen op vertoon van een 
kortingsbon (of bij bestelling op de 
website van de fabrikant met een 
specifieke kortingscode).  
Electro Herman van Kruchten in 
Maasbracht geeft een korting van €70 
op de aanschaf van een wasautomaat, 
wasdroger of vaatwasser met A+++ 
energielabel. 
De Coöperatie Duurzaam Maasgouw 
krijgt ook wat: een kleine commissie 
vergoeding per aankoop. Dat spekt de 
kas weer een beetje. 
 
Maar omdat met de RRE 
subsidieregeling nog eens € 70 subsidie 
verkregen kan worden, wordt de 
aanschaf extra aantrekkelijk gemaakt. 
Voor de aanschaf van een wasautomaat 
is dus totaal € 140 voordeliger. 
Op onze website geven we ook 
informatie hoe deze subsidieregeling 
werkt. 
 
De kortingsactie en de RRE-subsidieregeling zou oorspronkelijk nog tot 31 december lopen maar is 
verlengd vanwege de beperkende corona maatregelen verlengd. 

Hier de balans: tot nu toe hebben 37 personen gebruik gemaakt van deze 
kortingsactie. 
 
 

Heeft u nog suggesties, ideeën of wensen? 
 
Welke coöperatieve “inkoop” of 
“kortingsacties” zou u waarderen? 

https://duurzaammaasgouw.nl/kortingsartikelen/

