
Keuze uit 4 modellen 

Grote � tting, 2,8w
(vergelijkbaar met 25w
ouderwetse gloeilamp)
Grote � tting, 4,5w
(vergelijkbaar met 40w)
Kleine � tting, 2,8w
(vergelijkbaar met 25w)
Kleine � tting, 4,5w
(vergelijkbaar met 40w)

Een grote � tting is het meest 
gebruikt en vind je in de meeste 
plafondlampen.
Kleine � tting vind je vooral in 
kleinere lampen zoals op je dres-
soir of nachtkastje.
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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
(niet meer te bestellen)
LED-lampen
Tochtstrips
Besparende douchekop
Sluipverbruik killer

Waarom al je lampen vervangen?
We horen je het al zeggen: “Ja maar, die lamp gebruik ik niet veel.”  Zelfs dan 
is het gunstiger om je oude gloeilamp te vervangen door een LED lamp. 
Onze led-lampen passen gewoon in je bestaande � tting, geven net zo mooi 
licht, gaan 10x langer mee en gebruiken ruim 80-90 % minder energie. 

Zo simpel en zo veel effect! 
LochemEnergie is vier weken geleden begonnen met het geven van cadeau-
tjes aan inwoners van de gemeente Lochem! Cadeaus waarmee je je energie-
rekening naar beneden brengt. Dubbel cadeau dus. Dat is niet vanwege het 
feit dat wij dit jaar 10 jaar bestaan, maar vanwege een landelijke regeling 
waar LochemEnergie gebruik van maakt, in samenwerking met de gemeente 
Lochem en woningbouwverenigingen Viverion en IJsseldal Wonen. 

De gedachte achter die regeling is dat ongeveer 80% van de energie in je huis op 
gaat aan verwarming. Daar is winst te halen dus. Tochtstrips langs ramen of deuren, 

achterkant radiatoren isoleren, besparende douchekoppen 
... Ongemerkt kan je daarmee wel een paar honderd euro per 
jaar besparen. Acht weken lang komen wij met bespaartips 
én bespaarcadeaus op deze pagina in de Berkelbode.

Deze week geven wij LED-LAMPEN weg!
Daarmee kan je enorm besparen.

Inschrijven
Ga direct naar lochemenergie.net 
en schrijf in voor 1, 2 of 3 led-lam-
pen. Of scan deze QR-code. Je 
komt direct bij het goede formu-
lier. 

Inschrijven voor led-lampen kan tot 
uiterlijk 27 mei, 24.00 uur

TIP
GLOEILAMPEN en 
HALOGEENLAMPEN
Gloeilampen en halogeenlam-
pen horen bij het RESTAFVAL. 
Dus NIET in de glasbak, dat ver-
stoort de recycling van glas.
Spaarlampen moeten apart 
worden ingeleverd, o.m. bij su-
permarkten. Er zitten gevaarlijke 
sto� en in. Bron: Milieu Centraal

80-90% minder energie: dat tikt aan
Waarchijnlijk heb je al wel led-lampen, maar we raden je aan toch nog eens 
kritisch door je huis, tuin en schuur te lopen. Je zult zien dat er vast nog wel 
wat oude gloeilampen hangen. Hoogste tijd om helemaal over te stap-
pen: vervang al je gloei- halogeen- en spaarlampen door een led-lamp. Als 
steuntje in de rug krijg je er van ons 3 gratis.

GRATIS
KWALITEITS
LED-LAMPEN OSRAM
ter waarde van € 8,50 per stuk
maximaal 3 per huishouden

Spaarlampen versus 
led-lampen
Spaarlampen zijn kleine, opgevou-
wen tl-buisjes. Dat klinkt ons (de ou-
dere generatie :-) altijd nog als zuinig 
in de oren, maar dat is niet meer zo. 
Led-lampen doen het op bijna alle 
fronten beter: energiegebruik, kwik-
gehalte, levensduur, kwetsbaarheid, 
lichtkleur... Heb je nog spaarlampen, 
en stoor je je niet aan het langzame 
opstarten van de spaarlamp op bij-
voorbeeld je wc, dan kan je wachten 
tot ze stukgaan. Maar omdat je met 
onze actie gratis lampen krijgt, is ons 
advies: direct vervangen!

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-bespaaracties 
graag via onze website of de QR-code 
op deze pagina.

8 weekacties

WEEK 5

Actievoorwaarden
• Voor alle huishoudens 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

Specificaties
Merk: OSRAM
Energielabel A++
Kleur: warm licht 2700 Kelvin
Dimbaar als je een led-dimmer 
hebt
Branduren: 15.000 (gloeilamp 
heeft slechts 1000 branduren)

WEEK
5

Eerste bespaartijger: 
Handige Mike!

“Beetje frommelen, radi-
atorfolie aan gewichtjes 

laten zakken, vastplakken en 
afsnijden. Klaar is Kees! Isoleren 
maar...“ Bekijk het � lmpje op onze 
facebook-pagina!
Ben jij ook een bespaartijger? 
Post je foto of � lmpje ook op 
onze pagina.

Niet waar: 
“Een lamp die het 
nog doet weggooien 
is toch slecht voor 
het milieu”

De belasting van een gloeilamp 
op het milieu komt voor 99% 
door de stroom die de lamp nodig 
heeft om te branden. Daarom is 
het goed om alle gloeilampen en 
halogeenlampen te vervangen 
door led, ook als ze het nog doen. 
De energie die het kost om een 
ledlamp te produceren win je 
binnen 300 branduren terug. 

Kleur: warm licht 2700 Kelvin


