
Specificaties

Hansgrohe
Crometta
handdouche 
• Vario Green 6 liter / minuut
• Diameter douchekop

100 mm
• 2 straalsoorten: Rain krachtige 

regelstraal en Intense rain
• Lood- en nikkel vrije doorvoer, 

geschikt bij allergie
• Incl. uitspoelbaar vuil� lter

Regenton vulautomaaat
Diameter: 70/80 mm, 40 mm
Kleur: grijs 
Materiaal: pvc
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Dé coöperatie van en voor inwoners van de gemeente 
Lochem, voor het samen oplossen van energievragen. 

Sluit je aan voor € 25,50 per jaar!

Schrijf
je in!

Radiatorfolie
Leiding-isolatie
Deurveren
Brievenbusborstel
LED-lampen
Tochtstrippen
(niet meer te bestellen)
Waterbesparende douchekop
of een regenton-vulautomaat
Sluipverbruik killer

Deze week cadeaus om water te besparen. 
Heel actueel!
LochemEnergie is zes weken geleden begonnen 
met het geven van cadeautjes aan inwoners van 
de gemeente Lochem! Cadeaus waarmee je je 
energierekening naar beneden brengt. Dubbel 
cadeau dus. Dat is niet vanwege het feit dat wij 
dit jaar 10 jaar bestaan, maar vanwege een lan-
delijke regeling waar LochemEnergie gebruik 
van maakt, in samenwerking met de gemeente 

Lochem, woningbouwvereniging Viverion
en huurdersbelangenvereniging IJsseldal 
Wonen. 

Over water en water besparen dachten we tot 
voor 3 jaar geleden niet na. We hadden altijd te 
veel water, nooit te weinig. Dat is rap aan het ver-
anderen; prachtig mooi weer, maar de droogte 

zien en voelen we overal om ons heen. Het ad-
vies is duidelijk: minder water gebruiken en je 
regenwater zo lang mogelijk vasthouden.

Daarvoor hebben we deze week een
WATERBESPARENDE DOUCHEKOP 
of een
REGENTON-VULAUTOMAAT!

Inschrijven
Ga direct naar lochemenergie.net 
en schrijf in voor een waterbespa-
rende douchekop of regenton-vul-
automaat.  Met deze QR-code kom 
je direct bij het goede formulier.

Inschrijven voor de douchekop of 
vulautomaat kan tot uiterlijk 15 juni, 
24.00 uur.

TIP
Draai de kraan dicht tijdens 
het tandenpoetsen
Wanneer je twee minuten je tan-
den poetst met de kraan open, 
spoel je meer dan 2 liter water 
door de gootsteen. Tip: vul een 
beker water om je mond mee te 
spoelen. (Bron: Vitens)

Waterbesparende producten
Hier in de Achterhoek hebben we al voor het der-
de jaar op rij last van droogte. Het regent te wei-
nig en door de warmte verdampt het water ook 
sneller. Afgelopen pinksterweekend kregen we 
zelfs een doucheverbod. Daarom hebben we deze 
week waterbesparende producten in de aanbie-
ding.

Spaardouchekop
Douchen is natuurlijk heerlijk. En nog heerlijker 
met een mooie volle straal. Zo’n volle straal vraagt 
veel water. Daar hebben we wat op gevonden: de 

spaardouchekop. Dankzij slimme technologie ge-
bruikt deze douchekop tot 40% minder water en 
jij hebt nog steeds een mooie volle straal. Zo spaar 
je ook nog gas, want als er minder water uit de 
douche komt, hoeft je CV ook minder water op te 
warmen. Dubbel winst!

Regenton vulautomaaat
We hebben de tip al vaak langs zien komen: plaats 
een regenton onder je regenpijp. Dan stroomt het 
regenwater niet in het riool, maar in je regenton. 
Dat water kan je dan weer gebruiken om je plan-

ten water te geven, of je ramen/� ets/auto/terras 
te wassen. Regenwater bevat geen kalk, laat geen 
strepen na en is ideaal om de buitenboel schoon 
te maken. 

Het nadeel van een regenton: als ie vol is, stroomt 
ie over. Daar hebben we nu een handige oplossing 
voor: de vulautomaat. Zet de vulautomaat tussen 
je regenpijp en je regenton. Het water stroomt 
dan via de automaat in je ton, totdat de ton bijna 
vol is, dan gaat de rest van het water netjes je af-
voer in, dus geen overstromingen in je tuin.

GRATIS
HANSGROHE
WATERBESPARENDE DOUCHEKOP
ter waarde van € 31,00
of een

REGENTON-VULAUTOMAAT
ter waarde van € 11,53

Thuisbezorging
I.v.m. Corona bezorgen we alles 
thuis, met een van onze elektrische 
deelauto’s.

Meer informatie?
Mail naar bespaar@lochemenergie.
net. Inschrijven voor energie-be-
spaaracties graag via onze website 
of de QR-code op deze pagina.

8 weekacties

Actievoorwaarden

• De actie is bedoeld voor privégebruik op een 
vast woonadres in de gemeente Lochem.

• Maximaal 1 bestelling per woonadres per week. 
• Je kunt inschrijven op maximaal vier weekacties
• Op=op
• Bij over-inschrijving kijken we naar het aantal weekacties waarvoor je 

ingeschreven hebt. Daarna naar de volgorde van binnenkomst. 
• Levering normaal gesproken binnen twee weken na sluitingsdatum 

inschrijving. Door de Corona-crisis zijn er soms langere levertijden. 
• Zo snel mogelijk aanbrengen! Doe ons een plezier, maar vooral jezelf. 

Jij betaalt volgend stookseizoen minder aan gas.

OP= OP

Levertijden
Door de grote belangstelling 
voor onze bespaaracties is de 
levering iets vertraagd. De deur-
veren, brievenbusborstel, tocht-
strippen staan gepland voor 
week 26. De douchekop en de 
regenton-vulautomaat in week 
27 en 28. Over de led-lampen be-
richten we volgende week.

WEEK
7

Ben jij ook een
bespaartijger?

Deel je foto of � lmpje op 
onze facebookpagina:
lochemenergie1. 

QUIZ
Hoeveel procent van ons totale 
watergebruik is kraanwater?
a. 1%
b. 15%
c. 23%

Antwoord A. 86% van ons waterge-
bruik zit verborgen in ons voedsel. Dat 
wordt gebruikt om de gewassen te la-
ten groeien. 13% zit verborgen in onze 
spullen, dit is het water dat wordt ge-
bruikt in de industrie. Hooguit 1% van 
ons watergebruik ‘zien’ we: ons kraan-
water (Bron: Milieu Centraal)

Weekacties gemist?
Vanwege het grote succes van de 
EnergieBespaarWeken plannen 
we in het najaar een herhaling. We 
houden je op de hoogte!

Water besparen in de tuin
Leuk � lmpje van Milieu Centraal om water te besparen in je tuin! Dat be-
gint al met de keuze van je planten...https://youtu.be/zdU9g3yIVwk (ook 
via onze website).
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