
 
SAMEN STERK
Endura is een lokale coöperatie. Als lid 
bouw je mee aan de toekomst van een 
duurzaam Harderwijk en Hierden. Wij heb-
ben ons ten doel gesteld om binnen één 
generatie alle energie die we in onze ge-
meente met elkaar gebruiken, ook hier sa-
men lokaal en duurzaam op te wekken. Met 
elkaar en voor elkaar, want als lid praat je 
mee, beslis je mee over hoe we dit doen. En 
kunnen we in de toekomst zelfs onze eigen 
stroomprijzen bepalen. 
Zo krijgen we grip op onze energiekos-
ten en zijn we niet langer afhankelijk van  
grote energieleveranciers en overheden 
in binnen- en buitenland. Hoe meer draag-
vlak, hoe sneller we meer kunnen bereiken. 
DOE MEE, WORD LID!

MINDER IS BETER
Door ons energieverbruik verder te verlagen 
kun je kosten besparen en met elkaar onze 
doelen bereiken. We helpen je daar graag bij. 
Spoor bijvoorbeeld energielekken op in huis 
met onze gratis warmtecamera. Bezoek de 
EnergieCafés voor tips en informatie, deel je 
kennis en help deze te verspreiden

ALLEEN GA JE SNELLER, SAMEN KOM  
JE VERDER
Endura heeft inmiddels vier grote zonne-
parken gerealiseerd en ontwikkelt volop 
nieuwe initiatieven. Dat kunnen we niet 
alleen. Daarom zijn we strategisch duur-
zaamheidspartner van gemeente Harder-
wijk, actief in lokale en regionale netwerken 
en praten we mee aan diverse beleidstafels. 

SAMEN  GRIP   

OP  ONZE  

ENERGIEKOSTEN 
SAMEN  GRIP  

OP  ONZE  

ENERGIEKOSTEN 



Omdat we onze lokaal opgewekte ener-
gie (nog) niet rechtstreeks mogen leveren, 
werken we hiervoor samen met om|nieuwe 
energie. Maar Endura is vooral een lokale 
coöperatie voor en door bewoners, bedrij-
ven, scholen, verenigingen en stichtingen in 
Harderwijk en Hierden. 

BOUW MEE AAN DE TOEKOMST VAN DUUR-
ZAAM HARDERWIJK
Wil je ook meepraten en actief meebouwen 
aan de toekomst van een duurzaam Harder-
wijk? Laat je stem horen, neem deel in onze 
projecten en activiteiten. Sluit je aan als lid 
of vrijwilliger bij Endura. We hebben je en-
thousiasme, kennis, ervaring en inzet hard 
nodig. Samen kunnen we het verschil maken, 
met onze acties, initiatieven en projecten. Je 
bent van harte welkom.

HELP! MIJN ENERGIEREKENING  - TIPS
•  Kies een energieleverancier(s) met laag 

vastrecht. Overweeg om gas en elektrici-
teit bij verschillende leveranciers af  
te nemen.

•  Let bij vergelijking leveranciers op hh kWh 
én m3 gas. Let niet op maandbedrag / 
voorschottermijn, maar op prijs stroom  
(€/kWh) en gas (€/m3).

•  Gebruik je veel stroom overdag 
of ’s nachts? Misschien is dag- en 
nachtstroomtarief  interessant.

•  Controleer je eindnota op salde-
ring (salderen per jaar niet per maand).

•  Meten is weten. Spoor sluipverbruikers op! 
Sluit je aan bij slimmemeterlezer.nl of de 
energiemanager van Liander

•  Heb je wel een passende aansluiting? Als je 
3 x 35A hebt, is dat wel echt nodig. Het kost 
je jaarlijks € 696 meer bij Liander.

DOE MEE, WORD LID!
Ga naar www.endura-harderwijk.nl

WORD LID

Ga voor meer informatie ook naar het duur-
zaamheidsloket van gemeente Harderwijk: 
www.veluweduurzaam.nl

Meer tips: www.geldfit.nl

BESPAARTIPS
Energiebesparen? Begin bij jezelf!
• Houd gordijnen voor deuren en ramen dicht.
• Leg een tochtkat of tochthond waar tocht is.
• Laat de oven open staan na gebruik.
•  Houd deuren dicht, ook binnen (houd ruim-

tes klein).
• Stook alleen die ruimtes die je gebruikt.
•  Voorkom slurpgebruik zet apparaten uit, 

niet op stand-by.
•  Zet je CV een graadje lager en trek een  

trui aan.

• Gebruik een kleedje of dekentje op de bank.
•  Zet in 1 minuut het water van je CV-ketel  

lager: www.zetmop60.nl
•  Doe lichten uit, deuren dicht, thermostaat  

lager als je weggaat en ‘s nachts.
•  Douche minder vaak, minder warm en 

korter.
•  Kook zuinig: eenpansmaaltijden, ovenscho-

tel, houd de deksel op de pan.
• Vergelijk je rekening met je buren.


