
Hulp en onafhankelijk advies bij 
het verduurzamen van je woning

De grootste  
winkel voor 
duurzaam wonen!

De WoonWijzerWinkel  
voor een duurzame toekomst
We willen woningeigenaren ontzorgen door hen te helpen 

bij het verduurzamen van hun woning; van oriëntatie, 

het aandragen van een oplossing tot en met offerte.  Het 

gemak van onze nieuwe showroom vol met voorbeelden van 

duurzame isolatiemaatregelen en verschillende typen van 

ventilatiesystemen, vloer- en lagetemperatuur verwarming, 

zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen.  
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www.woonwijzerwinkel.nl/rivierenland

• Showroom met een breed scala aan duurzame oplossingen    
• Deskundig en persoonlijk advies op maat  
• Offertes van onze betrouwbare partners

Verlaag je 
energierekening

Meer wooncomfort  
tegen lagere kosten

Slimme oplossingen,  
ook als je gaat verbouwen

Verbeter de wereld, 
verduurzaam je woning



Adviesgesprek bij jou thuis € 249,-

Jouw evenement, bedrijfsuitje, training of 
presentatie

Showroom & adviescentrum 
Ook zonder afspraak ben je van harte welkom!

WE MAKEN HET GRAAG MAKKELIJK

Tijdens het adviesgesprek aan huis komt onze adviseur 
Duurzaam Wonen bij je langs. Onze adviseur vertelt je meer 
over de opties die er zijn om je woning te verduurzamen, 
in samenspraak met jouw ambities en mogelijkheden. 
Denk hierbij aan o.a. isolatie, ventilatie, verschillende 
verwarmingsopties en/of zonnepanelen. Een extra voordeel van 
een afspraak aan huis is dat de adviseur jouw woningsituatie 
beter in beeld kan krijgen. 

Maak een afspraak (online of telefonisch). 

De WoonWijzerWinkel is ook een bijzondere eventlocatie: een zeer energiezuinig 
gebouw, vol technologie, op een supercentrale locatie in Midden-Nederland. Wie 
mensen wil verbinden in de energietransitie kan voor een event bij ons terecht. 
Met twee vergaderruimtes, een flexibel te gebruiken atrium en een enorme dosis 
gastvrijheid en betrokkenheid, faciliteren wij zakelijke bijeenkomsten. Jouw workshop, 
cursus of borrel bij de WoonWijzerWinkel? We gaan graag met je in gesprek. We 
hanteren geen vaste formats. Het is jouw event. Jij kunt kiezen. 

Bel voor meer informatie 0344 - 747 000. 

De winkel in Tiel biedt een scala aan producten variërend van zuinige douchekoppen en waterkranen, zonnepanelen tot en 
met LED-lampen, isolatieoplossingen (en nog veel meer). Tijdens openingstijden ben je altijd welkom om vrijblijvend rond te 

kijken. Je kunt een afspraak maken met een van onze adviseurs Duurzaam Wonen. 
Wij vragen met plezier ook de offertes voor je aan voor het treffen van de juiste maatregelen.

Openingstijden winkel/showroom
Di – Vrij  11:00 – 17:00
Zaterdag* 09:00 – 13:00
* De showroom is iedere 1e en 3ᵉ zaterdag  
   van de maand geopend

Adviesgesprek in de showroom va. € 49,- 
MAAK TELEFONISCH OF ONLINE EEN AFSPRAAK

Wil je precies weten welke opties voor verdere verduurzaming voor jouw 
woonsituatie mogelijk zijn? Wil je energie besparen? Meer woongenot?  
Een steentje bijdragen aan een betere wereld met minder klimaatstress?

Maak dan een afspraak op de website of bel 0344 747000 voor een adviesgesprek. 
Een woonadvies van 60 minunten is €89,-. Productinformatie gedurende 30 
minuten is €49,-.  Ook kun je je eerst aanmelden voor een gratis intakegesprek. 

Contact
www.woonwijzerwinkel.nl/rivierenland 

info@rivierenland.woonwijzerwinkel.nl

Groepsrondleiding € 195,-
Veel mensen willen samen met de buren, vrienden of kennissen 
hun woningen verduurzamen. In de WoonWijzerWinkel 
Tiel is een route uitgezet voor groepen tot 20 personen om 
meer te weten te komen over de mogelijkheden. Bij deze 
groepsrondleiding hoor je meer over isolatieoplossingen, 
warmtepompen en bijvoorbeeld zonnepanelen. Koffie en thee 
is bij de prijs inbegrepen.  Een presentatie of masterclass in 
een van de  vergaderruimtes kan ook worden verzorgd. Voor de 
meerprijs kun je een offerte aanvragen. 

Bel voor meer informatie of maak direct een afspraak.  

0344 - 747 000 (dagelijks 09:00 - 17:00)

Teisterbantlaan 1A   4001 TJ Tiel


