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E-MAIL NIEUWSBRIEF VOOR LEDEN

NUON-brief NIET namens belangenvereniging
INFOmail verschijnt onregelmatig
en wordt verspreid onder de
leden die hun e-mailadres aan de
belangenvereniging
bekendmaakten.

De afgelopen week hebben de bewoners van onze wijk een ongedateerde brief
ontvangen over energiebesparing en woningisolatie in een enveloppe van
NUON.
De brief opent met het logo van onze belangenvereniging en onderaan ziet u
een balk waarin het beeldmerk van NUON verschijnt.
Graag willen wij u laten weten dat:
deze brief niet is geschreven door onze vereniging,
onze vereniging niet de collectieve advisering in onze wijk door
NUON ondersteunt en
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Wilt u géén e-mail meer
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Met deze link meldt u zich af bij
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onze vereniging ook niet in het bijzonder de producten van NUON
aanbeveelt.
De informatie in deze brief is niet vooraf met ons afgestemd en er is geen
toestemming verleend om ons beeldmerk in de brief te plaatsen.
Onduidelijkheden in de brief:

1. Het lage BTW-tarief van 6% krijgt u niet uitsluitend bij NUON, maar bij
iedere leverancier van woningisolatie, tot in ieder geval eind 2014!
2. De 35% korting in het icoon, rechts bovenaan de brief, kunnen wij in
onze gegevens nergens terugvinden en lijkt een loze kreet.
3. De bedrijfsgegevens van NUON ontbreken.
Inmiddels hebben wij geprotesteerd tegen de verspreiding van deze brief en is
aan NUON duidelijk gemaakt dat onze vereniging ervoor kiest om haar leden op
een onafhankelijke manier te informeren.
Zo treft u op onze bedrijvenpagina een vermelding van Slim
Isolatieadvies, waar u de mogelijkheid heeft voor deskundig, gratis en
vrijblijvend advies. Dit bureau kan u ook voorzien van offertes door
verschillende gecertificeerde ondernemingen.

Wijzig uw e-mailadres met deze link.
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Weltevreden
Ger Krom (waarnemend
secretaris)
tel. 030 245 1909
E-mail

Op onze website staat nuttige informatie over energiebesparing, die
regelmatig met nieuws wordt aangevuld,
Ook is er een gehele pagina op de website gewijd aan woningisolatie,
waarbij een voorbeeld is gevoegd van een offerte voor een A-type
woning met korting voor onze leden van NUON.

secretariaat.weltevreden@gmail.com

website
www.belangenverenigingweltevreden.nl

Voor de helderheid: er is geen bezwaar tegen NUON als gecertificeerde
leverancier, echter wel tegen de recente brief waarmee zij hun producten in
onze wijk aanbieden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze bestuursleden Dick
Vierhout en Ger Krom. Zij zijn beide actief als ambassadeur voor de Biltse
energiecoöperatie BENG!
.-.

