
Helpt u Haagse bewoners 
te wonen met schone energie?
Doe dan mee aan onze beurs!

Zondag 13 oktober
De gemeente nodigt u van harte uit om deel te nemen  

aan deze interactieve beurs voor bewuste bewoners. 

Duurzaam wonen is onvermijdelijk in de nabije toekomst, 

maar niet iedereen weet nog welke stappen ze kunen  

zetten. Deze beurs maakt het concreet en geeft bewoners 

houvast om zich voor te bereiden op een schone toekomst. 

Waar en wanneer? In een perfecte setting!
De beurs wordt georganiseerd in de ElectriciteitsFabriek, De Constant 
Rebecqueplein 20, op zondag 13 oktober van 11.00 uur tot 16.00 uur.

De beurs vindt plaats in een inspirerende hal, midden in een wijk vol 
bewuste bewoners. Tegelijk vindt in de nabije Reinkenstraat de succesvolle 
markt voor duurzaam leven ‘Le Marie Marché Goes Green’ plaats, onder 
meer vol met kinderactiviteiten. De beurs en de markt worden verbonden 
om bezoekers van beide evenementen meerwaarde te bieden.  

Wat kunnen we bezoekers samen bieden? Een ervaring!
Een gevarieerde beurs inspireert en motiveert om over te stappen op wonen 
met schone energie. De bezoeker ontdekt en ervaart alternatieven voor energie-
winning, maar ook hoe men op inductie kan koken, hoe een warmtepomp 
werkt en hoe men een duurzame verbouwing financieert. 

Geïnspireerd? Doe kosteloos mee!
Organisaties en bedrijven kunnen kosteloos deelnemen aan de beurs. 
De gemeente stelt een complete beursstand ter beschikking en zorgt 
voor publiciteit. Het doel is om 2.500 bezoekers te ontvangen. 

Gratis? Er zijn wel voorwaarden...
•  U kunt een bijdrage leveren aan de transitie naar duurzaam wonen
• U zorgt voor een heldere presentatie van uw aanbod
•  U heeft een actieve ervaring voor de beursbezoeker, 

bij voorkeur iets dat bewoners kunnen doen.
• U draagt bij aan de promotie van de beurs 
•  U komt bij voorkeur uit de gemeente Den Haag,  

of bent aangesloten bij de WoonWijzerWinkel

Geïnteresseerd? Meld u aan!
Meld u aan via duurzaamwonen@denhaag.nl.  
U ontvangt dan als eerste de volledige propositie, 
die op dit moment wordt samengesteld.


