LEDS MAKE A DIFFERENCE

Duurzame LED-lampen
voor alle huurders van
l'escaut goed voor
veel minder CO2-uitstoot!

Geachte heer of mevrouw,

Middels het bijgaande artikel maken wij u deelgenoot van wederom een
groot succes.
Afgelopen maandag, 6 juli, is LMAD in opdracht van woningcorporatie
l’escaut gestart met het bezorgen van ruim 6.000 cadeauboxen met
daarin 10 zeer zuinige LED-lampen.
Het overhandigen van de eerste cadeaubox aan een van de huurders
van l’escaut gebeurde in bijzijn van Leddy, de mascotte van LEDs make
a difference, uit Tilburg.
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De Zeeuwse pers heeft via, onder andere, de redactie van de PZC, Provinciale

Zeeuwse Courant, zeer uitgebreid aandacht besteed aan deze start. Voor de
volledige publicatie klikt u op de link: https://www.pzc.nl/walcheren/duurzameledlampen-voor-alle-huurders-van-l-escaut-goed-voor-veel-minder-co2uitstoot~a739bc8f/
Door de inzet van l’escaut wordt er met deze actie veel bespaard op energie en
CO2-uitstoot. Het equivalent van deze 6.000 cadeauboxen met 10 LED-lampen
staat gelijk aan een reductie van: 2.112.000 kWh en 872 ton CO2 . Deze
aantallen komen overeen met 3.303 vluchten Amsterdam-Parijs-Amsterdam of
4.589 autoritten Amsterdam-Berlijn-Amsterdam of, een nog aansprekender
getal, van 2.707.176 wasmachinebeurten met een A+++ wasmachine op 40
graden Celsius.
L’escaut maakt door inzet van deze cadeauboxen een gigantische stap om ons
klimaat te helpen niet sneller te verslechteren.
Tel daarbij op dat de individuele huurder een financieel voordeel van 8 tot 10
euro per maand op de energienota heeft. De lampen hebben bovendien een
gemiddelde levensduur van 15 jaar.
Ook uw corporatie kan helpen de wereld versneld te verbeteren.
Op zéér korte termijn kunt u, volledig gesubsidieerd door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door het Klimaatakkoord met
Urgenda, gebruik maken van deze mogelijkheden. Minister-President Mark
Rutte heeft hiervan al op 27 april na de Ministerraad tijdens de persconferentie
direct melding gemaakt.

Op 2 juli is deze regeling/subsidie ook behandeld in de “ Voorjaarsnota 2020 ”.
De verwachting is dat in september aanstaande het ministerie van BZK een
inschrijving zal openen voor de aanvraag van deze subsidie voor uw totale
woningbezit.
Wij helpen u graag bij de aanvraag van deze subsidie.
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Hulp nodig bij het aanvragen van de subsidieregeling?
LEDs make a difference B.V. helpt u graag met het aanvragen van de
subsidie en het inzetten van maatregelen waarmee óók uw organisatie
direct zorgt voor de reductie van CO2-uitstoot! Een belletje naar
06.23.865.744 of een mail naar

subsidie@lmad.nl is daarvoor al een eerste stap in de goede richting.
Meer informatie vindt u op de website www.lmad.nl .

Neem contact met ons op

of neem een kijkje op onze vernieuwde website

Met vriendelijke groeten,

LEDs make a difference B.V.

……..
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