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Energie

Wanneer kunt u energietoeslag aanvragen? 

Nog een aantal handige links:

Scan de QR-code met uw 
mobiele telefoon om naar de 
webpagina Energietoeslag 
aanvragen te gaan.
Of via de link onder  
de tabel.

Helaas zien we dat voor veel mensen de energierekening stijgt. Misschien is dit bij u ook het geval.  
In deze nieuwsbrief vindt u een aantal tips hoe u bespaart op uw energiegebruik. Ook leest u meer over wat wij 
als De Woonmensen of de gemeente voor u kunnen betekenen.

Inwoners met een inkomen lager dan 130% van de bijstands-
norm, mogen energietoeslag aanvragen. Als de gemeente uw 
aanvraag goedkeurt, ontvangt u eerst eenmalig € 800,00 en 
later eenmalig € 500,00. Tot 31 december 2022 is het mogelijk 
om energie toeslag over 2022 aan te vragen. Ook in 2023 is 
er energietoeslag voor lagere inkomens. Heeft u in 2022 al 
energietoeslag aangevraagd? Dan hoeft u in 2023 niets te doen. 
U ontvangt automatisch bericht van de gemeente Apeldoorn.

Wat is een laag inkomen?
Dat is een inkomen lager dan 130% van de geldende bijstands-
norm. Zie onderstaande tabel. Verdient u dus minder dan dit 
bedrag? Dan heeft u waarschijnlijk recht op de energietoeslag.

Heeft u een hoger inkomen en heeft u 
een sterk gestegen energierekening? 
Misschien komt u wel in aanmerking  
voor bijzondere bijstand. Ga naar  
www.apeldoorn.nl/apeldoorn-nieuw/
werken-en-leren/geldzorgen/extra-
voor-mensen-met-een-laag-inkomen/
bijzondere-bijstand.html#Uitklappers 

en vul het online 
aanvraagformulier in.

Heeft u vragen over geldzaken?
Of geeft u elke maand meer geld uit dan 
er binnenkomt? Komt u hierdoor in de 
financiële problemen? Bij Centenkwesties 
weten ze voor welke ondersteunende 
regelingen u in aanmerking komt. 
Op de website www.samen055.nl/
centenkwesties vindt u meer informatie en 

de spreekuren. Liever 
telefonisch contact 
met Centenkwesties? 
Ze zijn bereikbaar 
via telefoonnummer 
(055) 580 11 40.

Landelijke regelingen: heeft u recht op 
toeslag?
In sommige gevallen krijgt u een bijdrage 
in bepaalde kosten die u maakt. Een 
voorbeeld hiervan is de huurtoeslag. 
Hiervoor kijkt de Belastingdienst naar uw 
inkomen. Kijk voor meer informatie over 
toeslagen en of u hier recht op heeft op 

de website: www.
belastingdienst.nl/
wps/wcm/connect/
nl/toeslagen/
toeslagen.

Energietoeslag aanvragen kan via onderstaande link :

Bron: website gemeente Apeldoorn

Gezins samen stelling Vanaf 21 Jaar tot AOW-leeftijd (130%) Vanaf AOW-leeftijd (130%)

Alleenstaande € 1.360,75 € 1.513,70

Alleen staande ouder (inwonende 
kinderen tot 18 jaar)

€ 1.360,75 € 1.513,70

Gehuwd of samen wonend € 1.943,93 € 2.050,54
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Hulp nodig bij een hoge energie
rekening?
Blijft u er vooral niet zelf mee zitten.  
We begrijpen dat het niet makkelijk is om 
hulp te vragen. Maar weet dat u niet de 
enige bent en dat wij er voor u zijn. 

Wat doet een medewerker 
Huurincasso?
Wij bewaken huurachterstanden van 
onze huurders. We nemen contact op 

Koop een douchetimer 
en douche korter dan 
vijf minuten.

“ Heeft u na het lezen van deze 
nieuwsbrief nog vragen? Neemt u 
gerust contact met ons op!”

Zet de thermosstaat op 
maximaal 19 graden. 

Doe deuren van kamers 
in huis dicht. Dit zorgt 
ervoor dat warmte niet 
verloren gaat.

Sluit in de avond uw 
gordijnen; hierdoor blijft 
de warmte beter in de 
woning.

Zet apparaten uit en/of 
haal de stekker uit het 
stopcontact wanneer 
u de apparaten niet 
gebruikt.

Benieuwd waarop u kunt bezuinigen?
De energieconciërge komt graag en gratis 
thuis bij u langs. U ontvangt persoonlijk 
advies en tips om te besparen. Een 
afspraak maakt u via de website: 
www.de-a.nl/je-huis/energieconcierge.

Wilt u meer informatie en tips om uw 
woning energiezuiniger te maken? 
Kijk dan op de website van het Regionaal 
Energieloket, www.regionaalenergie
loket.nl/apeldoorn. Op de website vindt u 
praktische informatie en tips.

Even voorstellen: 
Linda en Jacqueline, medewerkers Huurincasso

Bespaartips

met huurders met huurachterstanden 
om samen naar een oplossing te zoeken. 
Wij geven deze huurders ook informatie 
over (schuld)hulpverlening. Daarnaast 
wijzen wij hen de weg naar verschillende 
instanties die u verder helpen.

Wanneer neemt u contact op met een 
medewerker Huurincasso?
Neem contact met ons op wanneer u 
moeite heeft met het betalen van de huur 

of misschien al financiële problemen heeft.  
Het is verstandig om zo snel mogelijk 
contact met ons op te nemen. Het is altijd 
beter samen naar een oplossing te zoeken. 
We staan hier als De Woonmensen graag 
voor open.

Contact
E-mail: klantenservice@woonmensen.nl
Telefoon: (055) 548 48 48

Tip 1

<5 min

Tip 2 Tip 3 Tip 4 Tip 5

Op www.milieucentraal.nl vindt u nog veel meer tips waar u mee aan de slag kunt.

Het instellen van de HR CVketel op 
lagere stand 
Onze installateur weet wat de beste 
instelling van de ketel bij uw woning is. 
Uw CV-ketel is op dit moment al zuinig 
afgesteld. Met de ingestelde temperatuur 
wordt, bij voldoende ventilatie, een gezond 
binnenklimaat zonder vocht en schimmel 
gestimuleerd. U hoeft hiervoor dus zelf 
niets te doen. Onze installateur controleert 
dit ook altijd bij het uitvoeren van onder-
houdswerkzaamheden aan de ketel.  

E-mail: klantenservice@woonmensen.nl
Telefoon: (055) 548 48 48
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