Årets Energibolig
VIND
5.000,KRONER

- Tilmeld dig vores energirenoveringskonkurrence

Er din bolig
Årets Energibolig 2020?
Har du renoveret din bolig, så dit hjem er blevet mere energirigtigt? Måske
har du har isoleret hulmuren eller fået nye vinduer? Nu har du chancen for at
vinde 5.000 kr. eller gavekort til Alsik og energimærkning af din bolig. Send
din ansøgning i dag til Årets Energibolig 2020 og vær med i konkurrencen.

Plads til store og små projekter
Årets Energibolig 2020 kan både være en bolig, hvor der er lavet mange
forbedringer og hvor der er lavet en stor investering. Men det kan også
være mindre projekter i boligen, hvor der er fokus på god udnyttelse af
ressourcer og energirigtig adfærd.

Sådan vurderer juryen
De modtagne ansøgninger vurderes af juryen ud fra følgende kriterier:
· Eksempelværdi - kan løsningen let kopieres?
· Økonomi og værdiforøgelse
· Energibesparelse - er energiregningen blevet mindre?
· Æstetisk udtryk

Om Årets Energibolig 2020
Broager Sparekasse og ProjectZero står bag initiativet, som skal sætte
energirigtig renovering og adfærd på dagsordenen for boligejere. Håbet er,
at initiativet er med til at inspirere flere i området til at gå i gang og sprede
de gode historier og erfaringer.

Juryen består af
· Peter Rathje, ProjectZero
· Morten Vestergaard, Broager Sparekasse
· René Holm Schmidt, Blaavand og Hansson
· Gert Backman, Botjek

Spørgsmål
Har du spørgsmål til konkurrencen, så er du velkommen til at kontakte
Pernille Beck, Broager Sparekasse på 7418 3838.

Ansøg nu

Ansøgningen er åben nu, og lukker den 21. februar 2020.
Gå ind på www.broagersparekasse.dk/energibolig2020
og udfyld formularen.
Du kan også scanne QR-koden her på siden, så kommer du direkte til siden.
Vinderen af de 5.000 kr. og titlen som Årets Energibolig
2020 kåres den 12. marts 2020.

Skal du renovere dit hus?
Så er ZEROboliglån det helt rigtige lån til at finansiere dine energiforbedringer med. Du gør noget godt for miljøet - og får en lav rente på dit lån.

ZEROboliglån fakta:

*Det med småt:

· Renten er pt. 2,75% pro anno
· Max. lånebeløb er kr. 200.000,· Løbetid op til 10 år
· Almindelig kreditvurdering
· Kræver helkundeforhold i Broager Sparekasse

Det samlede beløb der skal betales tilbage udgør kr. 228.986,
heraf udgør etableringsomkostninger kr. 4.750, offentlige
afgifter kr. 0 og renter kr. 28.986. Lånet kræver helkundeforhold i
Broager Sparekasse og normal kreditvurdering jf. vores gældende
politikker.

Ved et samlet kreditbeløb på kr. 195.250 med en pålydende rente
på 2,75% p.a. svarende til en variabel debitorrente på 2,78% p.a.
(renters rente) og en løbetid på 10 år, er de månedlige ydelser på
kr. 1.908,22. ÅOP før skat er på 3,3%

