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Besparen doe je samen 
met Domesta
In deze brochure staan al onze manieren om te besparen.
Dat is mooi overzichtelijk!



Besparen waar mogelijk
Natuurlijk willen we graag dat je de huur betaalt.
Maar we willen ook dat er daarna geld overblijft voor de
dingen die het leven mooi maken. Daarom houden we
bij Domesta van besparen waar mogelijk!

Huurprijscheck Bespaarcoach
Wil je weten hoe en waarop je kunt besparen?

Bel of mail dan met onze bespaarcoaches.
Zij denken graag met je mee: (0591) 57 01 00

of bespaarcoach@domesta.nl.

Energiecheck
Ben je benieuwd hoe je kunt besparen op gas en elektra?

Vraag dan de energiecheck aan. Samen met
de bespaarcoach kijk je naar je verbruik. Ook helpen we

met slimme tips om je energiekosten te verlagen.

Vul de huurprijscheck in op domesta.nl/huurprijscheck.
Zo zie je meteen hoeveel van je inkomen
je uitgeeft aan de huur. Gaat er meer dan
een kwart van jouw inkomen op aan huur?

Kom dan bij ons op gesprek.
We gaan samen op zoek naar een oplossing.

Meer weten of een afspraak maken?
Mail of bel ons:

bespaarcoach@domesta.nl of (0591) 57 01 00.

mailto:bespaarcoach@domesta.nl


Budget-
cursussen
Wil jij overzicht over je inkomsten en uitgaven?
En wil je leren hoe je je administratie op orde krijgt?
Dan is een (online) budgetcursus wat voor jou!
We bieden de budgetcursussen gratis aan.
En je krijgt ook nog eens een cadeaubon van € 100.

Meer weten of je opgeven?

Vul dan het online formulier in op domesta.nl.
Of bel met ons huurteam: (0591) 65 02 40. 

Zelf klussen
Domesta voert regelmatig werkzaamheden uit
in je flat, buurt of huis. Denk je dat je dit zelf beter
of goedkoper kunt? Alleen of met je buren?
Zelf dingen doen die wij anders oppakken,
is ook een manier om geld te besparen.

Meer weten of heb je een idee?
Neem dan contact op met je huismeester,
wijkconciërge, wijkconsulent of met iemand anders
van Domesta. Stuur een e-mail naar
info@domesta.nl of bel (0591) 57 01 00.

http://www.domesta.nl
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domesta.nl
info@domesta.nl (0591) 57 01 00

De VoorzieningenWijzer
Zorgverzekering, energiekosten, wel of geen toeslagen...
Best lastige dingen. Dat ze geld kosten, is zeker.
Maar soms betaal je te veel. Of blijkt dat je tóch wel
die ene toeslag kunt krijgen. Mensen van
De VoorzieningenWijzer kijken mee en regelen
het voor je. Gratis voor jou van Domesta!

Meer weten of een afspraak maken?
Bel of mail met onze bespaarcoaches:
(0591) 57 01 00 of bespaarcoach@domesta.nl.

Zonnepanelen
Als huurder van Domesta krijg je zonnepanelen (als het 
dak van je huis geschikt is). Met zonnepanelen op je dak 
bespaar je al gauw € 30 per maand. Dus zonne-energie is 
goed voor het milieu én voor je portemonnee!

Eenvoudig zonnepanelen aanvragen?
Woon je in een huis van Domesta? Ga dan naar
domesta.nl/zonne-energie en vul het online
aanvraagformulier in. Onze installateur maakt dan een
afspraak om de zonnepanelen te installeren.

Gemiddeld 
besparen

huurders € 500
per jaar

Wonen op een manier die je ruimte om te leven geeft. In een wijk, straat of dorp
waar iedereen zich prettig voelt. Waar jong en oud op elkaar kunnen rekenen.
Daar zetten we ons voor in. Met jou en onze partners.
Met Domesta.

http://www.domesta.nl/zonne-energie

