Udlån

Andelskassens Energilån
Efterisolering, nye vinduer eller måske en varme
pumpe, der kan give besparelser på varmeregnin
gen måned efter måned?

Fleksibelt lån
Andelskassens Energilån kan bruges til alle former
for energiforbedringer på dit hus eller sommerhus.

For rigtig mange familier er energiforbedringer
blevet en god forretning. Et attraktivt energilån fra
Andelskassen baner vej til besparelserne.

Vi vil gerne støtte energirigtige løsninger, og vi vil
gerne støtte vores kunder i at foretage gode in
vesteringer. Derfor giver vi mulighed for fleksibel
finansiering, så investeringen hænger sammen på
både kort og lang sigt.

Stærkt stigende energipriser betyder, at udgifterne
til varme og el fylder mere og mere i budgettet hos
den enkelte familie.
Men en energirigtig løsning koster måske mindre,
end du tror. Med Andelskassens Energilån kan du
få finansieringen på plads, inden du går i gang. Så
er der luft i økonomien til investeringer, der rækker
ud i fremtiden og ofte tjener sig selv hjem i løbet af
noget tid.
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Besparelser og bedre bolig
Der kan være rigtig god økonomi i at energireno
vere sin bolig. Resultatet af den rigtige løsning er
besparelser på energiregningen år efter år.
Samtidig er en energioptimeret bolig lettere at
sælge, den er mere værd, og ofte har den også et
bedre indeklima – uden kolde ydervægge, kulde
broer og træk og med mindre risiko for fugt, skim
melsvamp og råd.
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Vi yder Energilån til eksempelvis:
• Tag
• Vinduer
• Efterisolering af loft, hulmur eller gulv
• Udskiftning af varmekilde til ny energi
besparende varmekilde
• Husstandsvindmøller
• Jordvarme
• Solcelleanlæg og solfangere
Går du med tanker om at energiforbedre din bolig,
er du meget velkommen til at kontakte Andels
kassen. Så finder vi den rette finansiering til dig.
Til gavn for miljøet og til glæde for din økonomi.

