
Veel gestelde vragen Voucheractie 
 

Waarom krijg ik een brief om de cadeaubon aan te vragen en een andere huurder niet? Of 

andersom?  

De cadeaubonnen zijn voor alle huurders in de Hoeksche Waard. Ook als je geen brief hebt 

ontvangen, kun je de cadeaubon aanvragen. We hebben een deel van onze huurders een brief 

gestuurd om hen persoonlijk te informeren over deze actie. Deze huurders zijn geselecteerd op basis 

van de woning die ze bij ons huren en de huurprijs. We kozen de huurwoningen uit die het langst 

bestaan en nog geen duurzame ingreep hebben gehad.  

 

Krijgen huurders die geen brief hebben ontvangen in de toekomst een brief?  

Nee. De cadeaubonnen zijn voor alle huurders in de Hoeksche Waard. Ook als je geen brief hebt 

ontvangen, kun je de cadeaubon aanvragen.  

 

Waarom zijn er maar een beperkt aantal cadeaubonnen beschikbaar?  

De Rijksoverheid heeft aan gemeente Hoeksche Waard eenmalig een subsidie gegeven om energie te 

besparen in koop- en huurwoningen. De cadeaubonnen zijn onderdeel van deze subsidie. Het aantal 

cadeaubonnen is hierdoor beperkt. 

 

Wat is de waarde van de cadeaubon?  

De cadeaubon heeft een waarde van 44 euro. Je kunt de cadeaubon inwisselen voor 

energiebesparende producten in een webshop of een fysieke winkel die is aangesloten bij de 

cadeaubonnenactie. Je vindt de aangesloten webshops en winkels op de website van het Regionaal 

Energieloket.  

 

Kunnen de cadeaubonnen opraken?  

Ja, dat kan. Er zijn een beperkt aantal cadeaubonnen beschikbaar en op is op. Vraag de cadeaubon 

daarom snel aan.   

 

Tot wanneer kan ik de cadeaubon aanvragen?  

Het aantal cadeaubonnen is beperkt. Je kunt de cadeaubon aanvragen zolang de bonnen nog niet op 

zijn. De actie loopt tot uiterlijk 31 december 2022, maar op is op. Vraag de cadeaubon daarom snel 

aan.  

 

Waar kan ik de cadeaubon aanvragen?  

Je kunt de cadeaubon aanvragen op de website van het Regionaal Energieloket.  

1. Ga naar www.regionaalenergieloket.nl/hoeksche-waard/cadeaubon 

of scan met je smartphone de QR-code hiernaast.  

1. Klik op de knop ‘Cadeaubon aanvragen’.  

2. Vul je gegevens in en kies of je de cadeaubon in een webshop of een fysieke winkel wilt 

besteden. 

http://www.regionaalenergieloket.nl/hoeksche-waard/cadeaubon


 

Ik wil de cadeaubon aanvragen, maar ik ben de brief kwijt. Wat moet ik nu doen?  

Je kunt de cadeaubon ook aanvragen zonder brief. De cadeaubon is voor alle huurders in de 

Hoeksche Waard. Volg de volgende stappen om de cadeaubon aan te vragen:  

1. Ga naar www.regionaalenergieloket.nl/hoeksche-waard/cadeaubon 

of scan met je smartphone de QR-code hiernaast. 

2. Klik op de knop ‘Cadeaubon aanvragen’.  

3. Vul je gegevens in en kies of je de cadeaubon in een webshop of 

een fysieke winkel wilt besteden. 

 

Het lukt niet om de cadeaubon aan te vragen. Wat nu?  

Controleer eerst of de ingevulde gegevens juist zijn en probeer het opnieuw. Lukt het niet? Neem 

dan contact op met het Regionaal Energieloket. Zij zijn bereikbaar via (088) 525 4110 of 

cadeaubon@regionaalenergieloket.nl. 

 

Ik heb de cadeaubon aangevraagd, maar het lukt niet om de bon in te wisselen. Wat nu? 

Neem eerst contact op met de betreffende webshop of winkel. Kom je er niet uit? Neem dan contact 

op het Regionaal Energieloket. Zij zijn bereikbaar via (088) 525 4110 of 

cadeaubon@regionaalenergieloket.nl. 

 

Hoe lang is de cadeaubon geldig?  

De cadeaubon is 31 dagen geldig vanaf de dag dat je deze hebt aangevraagd. Dit geldt voor de 

digitale en de fysieke cadeaubon. Op de website van het Regionaal Energieloket kun je controleren 

tot wanneer je cadeaubon geldig is. Na 31 dagen kun je de cadeaubon niet meer gebruiken. 

 

Waar kan ik de cadeaubon inwisselen? 

Je kunt de cadeaubon inwisselen voor energiebesparende producten in een webshop of een fysieke 

winkel die is aangesloten bij de cadeaubonnenactie. Je vindt de aangesloten webshops en winkels op 

de website van het Regionaal Energieloket. 

 

In welke fysieke winkels kan ik de cadeaubon inwisselen? 

Je kunt de cadeaubon inwisselen bij Gamma, Karwei en Praxis en een aantal andere winkels in de 

Hoeksche Waard. Je vindt de aangesloten winkels op de website van het Regionaal Energieloket. 

 

Mag ik zelf bijbetalen om meer energiebesparende producten aan te schaffen?  

Ja, dat kan. Bij het afrekenen van de producten wordt de waarde van je cadeaubon van het 

totaalbedrag afgehaald. Het bedrag dat overblijft kun je bijbetalen.   

 

Kan ik de cadeaubon inwisselen voor geld?  

Nee. Je kunt de cadeaubon alleen inwisselen voor energiebesparende producten in een webshop of 

een fysieke winkel die is aangesloten bij deze cadeaubonnenactie.  

http://www.regionaalenergieloket.nl/hoeksche-waard/cadeaubon
mailto:cadeaubon@regionaalenergieloket.nl
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Ik heb met de cadeaubon producten besteld in een webshop. Wanneer ontvang ik de producten?  

Dat verschilt per webshop. Je kunt hiervoor contact opnemen met de webshop waar je de producten 

hebt besteld.  

 


