Uw nieuwe woning aardgasvrij?
220 woningen Jerusalem

Het besluit over de toekomst van de eengezins-woningen is nog niet definitief genomen.
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Aardgasvrij
Als u kiest voor aardgasvrij, kunnen uw woonlasten nog verder dalen. Dit komt onder
andere omdat het vastrecht voor gas vervalt (ongeveer € 200 per jaar) en omdat er vier
extra zonnepanelen op uw woning komen.
Met een aardgasvrije woning bent u klaar voor de toekomst. U draagt bovendien bij aan
een beter milieu. Wij zijn blij dat we u alsnog dit voorstel kunnen doen. We hopen dat u
allemaal meedoet!
Met vriendelijke groet,
Ronald Leushuis
Bestuurder Talis
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om te weten: een voorwaarde voor het krijgen van
de subsidie van de provincie is dat er voldoende
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Vragen of meer informatie?
Wenst u meer informatie? Op de website www.nieuwbouwjerusalem.nl vindt u een filmpje met uitleg over de
aardgasvrije woning. U kunt ook contact opnemen met Marijke Tieleman via 06-50 69 60 42. Kunt u haar niet bereiken,
dan kunt u ook bellen met (024) 352 39 11. Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen naar jerusalem@talis.nl.

In samenwerking met gemeente Nijmegen, provincie Gelderland en Dura Vermeer.

