ONZE INSPIRATIEBRON: SAERBECK
Om onze doelstelling te bereiken is samenwerking tussen
gemeente, inwoners en ondernemers nodig. Onze grote
inspiratiebron is Saerbeck, een gemeente met 7000
inwoners in Noordrijn-Westfalen in de Kreis Steinfurt.
Door s amenwerking heeft deze gemeente bereikt dat na
een periode van 6 jaar 250 % van de eigen energiebehoefte
zelf wordt opgewekt. Men heeft samen geïnvesteerd in
zonnepanelen, windmolens en een biocentrale.
Saerbeck is ook een inspiratiebron als het gaat om het
betrekken van scholen bij het bereiken van onze doelstelling
om energie neutraal te worden in 2035. Hiervoor hebben we in
onze gemeente het programma HofPower ontwikkeld.

KLANTENSERVICE
Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Als u
langs komt bij het energieloket of contact opneemt via
de mail of de telefoon, beantwoorden Irma, Sharon en
Wilma graag al uw vragen.
Het energieloket is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00
uur en op maandagavond tot 19.30 uur.
ZUIVER Hof van Twente
De Höfte 7
7471 DK Goor

T. 0547 857 310
info@zuiverhvt.nl
www.zuiverhvt.nl

ONS LOKALE
ENERGIEBEDRIJF

ZUIVER
HOF VAN TWENTE

GEMEENTE GEEFT ZELF HET
VOORBEELD

Zuiver Hof van Twente is een energiebedrijf, waarin samengewerkt wordt tussen gemeente, ondernemers en inwoners.
Het doel is om er samen voor te zorgen dat de gemeente
Hof van Twente in 2035 energie neutraal is.
Zuiver Hof van Twente beheert het energieloket van de
gemeente Hof van Twente en is gevestigd in de hal van het
gemeentehuis. U kunt hier terecht voor al uw vragen over
energie.

Om te laten zien wat de mogelijkheden zijn, is de gemeente
Hof van Twente zelf ook bezig met het realiseren van
projecten. Er zijn er zonnepanelen geplaatst op het
gemeentehuis en is het de bedoeling dat dit ook gebeurd
op andere gemeentelijke gebouwen en gebouwen van
maatschappelijke organisaties. Ook wordt er gewerkt aan
maatregelen om energie te besparen en verwarming door
middel van aardgas te vervangen door verwarming met
pellets, die gemaakt worden van snoeihout uit Hof van Twente.

Behalve bij het energieloket en de website kunt u onze
informatiefolders vinden in de bibliotheek, bij de woningcorporaties, bij buurthuizen en andere gebouwen waar veel
mensen komen. En natuurlijk bij ondernemers met wie we
samenwerken.

SAMEN MET ONDERNEMERS

PRODUCTEN VAN ZUIVER
Bij Zuiver kunt u terecht voor:
• Groene stroom uit Hof van Twente
• CO2 gecompenseerd gas
• Advies over verlaging van uw energierekening
• Informatie over de plaatsing van zonnepanelen
• Het maken van een energiescan
• Het isoleren van uw woning of bedrijf
• Het anders verwarmen van uw woning of bedrijf
En alle andere vragen op het gebied van energie, comfort
en veiligheid.

WAAROM ZUIVER?
•
•
•
•

We doen het samen!
We doen het zelf!
We doen het duurzaam!
We helpen u besparen.

Al deze producten worden aangeboden samen met
ondernemers uit Hof van Twente. Zie ook de lijst met
partners met wie we samenwerken, ze staan op de website
en zijn herkenbaar aan de sticker Partner van Zuiver Hof
van Twente.

HOFPOWER

SCHOLINGSPROJECT

Het schoolproject HofPower is een
initiatief van Zuiver Hof van Twente en
probeert op een speelse manier kinderen vanaf 4 jaar te
betrekken bij de bewustwording over het energieverbruik,
het besparen van energie en de mogelijkheden om over te
schakelen op duurzame energiebronnen. Samen met de
schoolbesturen kijkt Zuiver Hof van Twente naar
de mogelijkheden om te besparen op het energieverbruik en zelf energie op te wekken.

VEEL GESTELDE VRAGEN
“Wanneer en hoe kan ik overstappen naar Zuiver?”
Overstappen kan op elk moment. Het contract bij Zuiver
gaat in op het moment dat uw huidige contract afloopt.
Meldt u bij het energieloket of bezoek onze website:
www.zuiverhvt.nl.

“Waar krijgt Zuiver de elektriciteit vandaan?”
De elektriciteit is 100 % groene stroom, opgewekt door
Twence uit afval uit de Hof van Twente. Twence verkoopt
die aan Qwint. Zuiver is wederverkoper van Qwint.

“Waar krijgt Zuiver het gas vandaan?”
Qwint koopt gas voor ons in dat CO2 gecompenseerd wordt
en op die manier vergroend is.

“Heeft Zuiver ook aanbiedingen?”
Zuiver heeft structureel lage tarieven en heeft daarom geen
aanbiedingen nodig.
AMBT DELDEN
BENTELO
DELDEN
DIEPENHEIM
GOOR
HENGEVELDE
MARKELO

“Hoe krijg ik een lagere energierekening?”
Daarvoor zijn veel mogelijkheden, we helpen u er graag bij.
Kom vrijblijvend bij ons langs.

