
 
De kosten van energie zijn enorm 
gestegen. Daardoor zijn veel mensen 
in financiële problemen gekomen. De 
Energiebank regio Arnhem wil niemand in 
de kou laten staan en daarom komen we 
extra in actie. U kunt ons helpen! 

De overheid heeft meerdere maatregelen 
genomen om de gestegen energieprijzen 
te compen seren. Een aantal van die 
maatregelen geldt voor iedereen, ook als je 
geen probleem hebt je energierekening te 
betalen. Bijvoorbeeld doordat je voldoende 
verdient, je huis verduurzaamd is of als je 
nog een goedkoop vast contract hebt. Heb 
je de overheidssteun niet echt nodig en wil 
je graag mensen steunen die dat juist nu 
wèl hard nodig hebben? Doneer dan aan de 
Energiebank regio Arnhem.  

laten we 
de warmte 
eerlijk 
verdelen!

!

De Stichting Energiebank regio Arnhem, 
wil energie als eerste levensbehoefte 
betaalbaar houden voor iedereen. 
In de regio Arnhem zijn ongeveer 10.000 
huishoudens die te weinig geld hebben 
om de energierekening te betalen. 
Het is onze missie deze huishoudens 
op het gebied van energieverbruik te 
helpen besparen om daarmee hun 
energierekening blijvend te verlagen.
Dit doen wij vooral door energie
coaching en het verstrekken van gratis 
energiebesparende producten.



Meerdere maatregelen tegen hoge kosten
De rijksoverheid heeft de energie belasting 
voor ieder huishouden met 400 euro verlaagd 
om de hoge energiekosten te compenseren. 
Daarnaast krijgt ieder huishouden in 
november en december 190 euro. Deze beide 
maatregelen worden via de energierekening 
verrekend. Daarnaast krijgen minima een 
energietoeslag van 1300 euro in 2022 en 2023 
en is er vanaf 1 januari 2023 een prijsplafond 
waarmee de prijs van gas en electriciteit 
afgetopt wordt op een maximumbedrag. Dat 
helpt maar is voor velen lang niet voldoende. 

‘ Ik heb dat helemaal niet nodig’
Het kan heel goed zijn, dat u denkt: ik heb dat 
helemaal niet nodig. Misschien heeft u een 
voordelig vast energiecontract of is uw huis 
al goed verduurzaamd. Het kan zijn dat u 
een goed inkomen heeft en dat u de nieuwe 
tarieven prima kan betalen.
Dan vragen wij u om uw solidariteit met die 
mensen voor wie de nieuwe energierekening 
onbetaalbaar is geworden. Wat kunt u doen?
 
Doneer aan het solidariteitsfonds van de 
Energiebank
Energiebank regio Arnhem zet in op het 
verlagen van energiekosten van huishoudens 
met weinig geld. Met uw steun kunnen wij 
meer mensen helpen. Daarom roepen wij u 
op de bijdrage van het Rijk (of een deel ervan) 
aan de Energiebank te doneren. 
 

Wat doen we met het geld?
Onze energiecoaches komen zeer 
uiteen lopende en soms schrijnende 
gevallen tegen. Met uw geld gaan we 
mensen op maat helpen. We schaffen 
bijvoorbeeld energiezuinig witgoed aan 
zoals koelkasten en wasmachines. Deze 
verstrekken wij aan huishoudens met 
een minimuminkomen. Op deze manier 
verlagen zij hun energieverbruik en 
betalen zij minder aan energie.
In heel schrijnende situaties kunnen 
we het geld ook gebruiken om de 
energierekening voor het huishouden te 
betalen of hun huis te helpen isoleren. 
Dat doen we overigens pas als we het 
huishouden ook geholpen hebben om 
hun energierekening zo laag mogelijk te 
krijgen. Daarvoor zijn 75 energiecoaches 
in Arnhem en Rheden actief.

Energie voor iedereen!
Help mensen met een minimuminkomen. 
U kunt geld overmaken op 
rekeningnummer NL88TRIO0788922734 
t.n.v. De Stichting Energiebank regio 
Arnhem onder vermelding van ‘Donatie  
Solidariteitsfonds’. 
Of stuur een bericht naar 
info@energiebankregioarnheminfo@energiebankregioarnhem.nl 
dan ontvangt u een betaalverzoek.
Meer over het werk van de Energiebank 
regio Arnhem vindt u op: 
www.energiebankregioarnhem.nl


