
Gek eigenlijk. Als we op straat geld zien liggen, pakken we het meteen op. Maar in ons huis  
laten we het liggen. En dat terwijl je jaarlijks honderden euro’s kan besparen op je energie- 
rekening. Dus doe mee, bespaar energie met de Woonbond. Doe een energierondje en zie 
hoe jij geld uit je huurhuis haalt op www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl
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