
Elektrische deelauto’s

Ben jij al bekend met de voordelen van 
e-autodelen?

Voordelig: Geen vaste autolasten meer: een 
e-deelauto is in 90% van de gevallen goedkoper 
dan je huidige auto.

Minder auto’s: Minder auto’s betekent meer 
leef- en speelruimte in de straat.

Schoon: Schonere lucht en beter voor ons 
klimaat, want minder uitstoot.

Gemak: Je kunt de e-deelauto’s simpel 
reserveren via je smartphone.

Mogelijk staat er een e-deelauto bij jou in de 
buurt. Ben je met vier of meer buurtgenoten 
die willen e-autodelen? Neem contact op en 
we gaan kijken of er in jouw buurt ook een 
e-deelauto kan komen.

Je huis aardgasvrij

Overal in Nederland, en dus ook in Hilversum, 
gaan we in de toekomst van het aardgas af. HET 
staat ten dienste van de Hilversummers in de 
energietransitie.

Energieavond
Op een energieavond bekijk je met je buren en 
een energiecoach hoe je energie kunt besparen 

en hoe je de eerste stappen kunt zetten naar 
een duurzamer huis.

Warmtescan en advies
Vraag een warmtescan aan, zodat je een indruk 
krijgt waar warmte uit je huis weglekt en hoe 
je dat kunt voorkomen. HET kan ook een 
adviesrapport maken: daarmee weet je precies 
wat je kunt doen om je huis te verduurzamen, 
wat het ongeveer kost en wat het oplevert.

Financiering
Met hulp van HET kun je veel energie en geld 
besparen, ook zonder hogere maandlasten. HET 
kan ook ondersteunen met de aanvraag van 
offertes of subsidies.

Warmteopwekking
In Hilversum wordt per wijk gekeken hoe die het 
beste aardgasvrij kan worden. In Kerkelanden 
bijvoorbeeld, zou via een warmtenet warmte 
vanuit het kanaal de wijk in geleid kunnen 
worden.
Firan, Waternet en HET zijn een onderzoek 
gestart om te kijken of dit een haalbare 
oplossing is. De gemeente en de provincie 
ondersteunen dit onderzoek. De rol van HET 
is om de wijkbewoners hierbij te betrekken, 
onder meer door de organisatie van 
bewonersbijeenkomsten.

Meer weten?
hetcooperatie.nl/
deelauto

Meer weten?
hetcooperatie.nl/
aardgasvrij



Hilversumse Energie Transitie - samen voor 100% schone energie Hilversumse Energie Transitie - samen voor 100% schone energie

Elektrisch autodelen
Voordelig en schoon rijden met buurtgenoten

Je huis aardgasvrij
Onafhankelijk energie-advies

Een zonnedak op je bedrijf
Verdien met een zonnedak als bedrijf of VvE

Doe mee met HET: Hilversumse Energie Transitie! Energiecoöperatie HET 
is een non-profitorganisatie. Van Hilversummers, voor Hilversummers. 

Wij zetten ons in voor een energieneutraal Hilversum

Zonnedak voor bedrijf of VvE

Als bedrijf of VvE stijgende energiekosten 
voorkomen? Investeer in zonnepanelen 
op het dak! Ook als jullie niet je eigen geld 
willen gebruiken, kunnen we zorgen voor 
besparing op energiekosten. HET neemt dan de 
investering over. Zo werken jullie mee aan de 
verduurzaming van jullie bedrijf of VvE én van 
Hilversum.

Quick scan en begeleiding
Vraag vrijblijvend een gesprek aan. Een HET-
adviseur verkent dan welke besparing jullie 
kunnen bereiken. Daarna kunnen jullie via 
HET een quick scan of volledige opname 
laten doen. Is het dak sterk genoeg? Zijn de 
elektriciteitsaansluitingen er klaar voor? HET 
verzorgt ook onafhankelijke begeleiding bij het 
aanvragen van subsidies en offertes. Ten slotte 
geeft HET ondersteuning bij de technische 
realisatie van het zonnedak. 

Ledenvoordeel bij HET

Word lid als particulier of bedrijf. Als lid steun 
je de Hilversumse Energie Transitie en maak 
je deel uit van HET netwerk om Hilversum 
te verduurzamen. Je krijgt toegang tot HET 
e-deelauto’s. Je krijgt korting op warmtescan en 
energieadvies voor je huis en op levering van 
groene stroom van Greenchoice.

Meer weten?
hetcooperatie.nl/
zonnedak 

Neem contact op!
hetcooperatie.nl
info@hetcooperatie.nl
06 1093 4530


