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actie woonmeter

Beste

Graag bezorgen wij u de woonmeter(s) die u bestelde via de klimaatactie woonmeter.

Uw pakket bestaat uit de thermo-en hygrometer, het infopaneeltje met de vier vuistregels over
verwarmen en verluchten en een kartonnen standaard. Met de handleiding zet u het toestel snel en
makkelijk in elkaar. U bent zo klaar om aan de slag te gaan!

We laten u graag kennismaken met de brochure van samenlevingsopbouw:
'Je praktische gids in de aanpak van energiearmoede'. Deze gids biedt concrete tips om lokaal een
energiearmoedebeleid uit te werken. Daarnaast bevat de brochure vier nuttige steekkaarten voor
eerstelijnswerkers met onder meer informatie over het gemiddeld energieverbruik en een eenvoudige
checklist voor moeilijke energiesituaties.

Indien u vragen heeft, geef ons een seintje op T 03 350 08 08 of via mail naar klimaat@igean.be.

Met vriendelijke groeten

Sarah Van der Veken

Expert klimaat & energie
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VOORZIJDE ACHTERZIJDE

Hoe zet ik de woonmeter in elkaar?

Stao l: Kleefde kartonnen standaard op de achterzijde van het infopaneeltje, rechts van de
uitkapping voor de meter. Let op dat de onderzijde van de kartonnen standaard en de onderzijde van
het infopaneel gelijk staan.

Stap 2: DRUK DE KARTONNEN STANDAARD GOED AAN.

Stap 3: Plooi de standaard op de vouwlijn in een hoek van 90° en druk het clipje naar beneden. Zo
staat de standaard stevig.

Stao 4i Plaats de meter in de uitkapping.

tap 5: Verwijder de beschermfolie van de batterij.

Stap 6: Verwijder de beschermfolie aan de voorzijde van de meter.

VEEL SUCCES MET DE WOONMETER!


