FREE FRIDGE
De koelkast vervangen uit de besparing op de energierekening

duurzame ambitie omgezet naar actie met meetbaar resultaat
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Hoe mooi is het als iedereen binnen jouw
gemeente de gelegenheid krijgt om een oude,
energie-slurpende koelkast te vervangen door een
energiezuinige koelkast A++++ én maandelijks extra
geld overhouden voor andere zaken? Een
energiezuinige koelkast bespaard je gemiddeld 9
euro per maand op de energierekening, terwijl een
koelkast van ‘Free Fridge’ je 3 euro per maand kost.
Win win toch?

De vanuit het SDG-platform aangeboden formule
Free Fridge is erop gefocust om vanuit lokale
samenwerking de bewustwording met betrekking
tot energiebesparing te stimuleren op een
economisch aantrekkelijke manier.

Deze formule vergroot niet alleen het vrije
bestedingsbedrag van de deelnemers, het stimuleert
ook de lokale economie en het vergemakkelijken
van de overstap naar een groene energieleverancier.
De koelkasten worden door de lokale
witgoedhandel vervangen en geplaatst. Na een
periode van 5 jaar is deelnemer eigenaar van de
koelakst!
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Een oude koelkast levert al snel 70 tot 120
euro per jaar aan energielasten op, terwijl een
energiezuinige koelkast gemiddeld enkel 30
euro per jaar aan energie verbruikt. Ofwel met
een energiezuinige koelkast bespaar je jaarlijks
tussen de 40 en 90 euro structureel op de
energierekening.
De drempel voor het
vervangen van de koelkast is vaak de
aanschafprijs. Het SDG-platform verwijdert
deze drempel door het bedrag maandelijks te
spreiden over een periode van 5 jaar. Na 5 jaar
word je eigenaar van de koelkast. Op deze
manier is een energiezuinig witgoed apparaat
beschikbaar voor iedereen.
Deze formule is ontwikkeld voor iedereen en
zorgt ervoor dat iedereen gebruik kan maken
van de reductie op energiekosten wat een
energiezuinig witgoed apparaat met zich mee
brengt. Iedereen profiteert direct structureel van
lagere energielasten.

Door de formule Free Fridge uit te rollen in
samenwerking met woningbouwcorporaties
wordt ervoor gezorgd dat de formule een grote
bijdrage kan leveren aan de bewustwording,
reductie van CO2 uitstoot en energietransitie
van een gemeente. Het draagt dus direct bij aan
duurzame steden en gemeenschappen.

De energiezuinige koelkasten worden geleverd
en geplaatst door de lokale witgoedhandel.
Hiermee wordt direct bijgedragen aan de lokale
economie. Het plaatsen van 1.000 koelkasten
levert de witgoedhandel 100.000 euro winst op.
Op de koelkasten zit 5 jaar garantie. Oude
koelkasten worden opgehaald en duurzaam
ontmanteld. De onderdelen kunnen zo worden
gebruiken als circulaire grondstof, want afval
bestaat niet.

IMPACT VAN 1.000 KOELKASTEN NA
10 JAAR:
•

10 miljoen ton minder CO2

•

2 miljoen KWh stroombesparing

•

1.280 euro extra bestedingsvrijheid
per gezien

Deze
formule is
gericht op
lokale
partnerschappen
tussen
de
gemeente,
woningcorporaties, financier, energieleverancier,
de lokale witgoedhandel, een duurzaam
ontmantelbedrijf en natuurlijk de lokale
bewoners.
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DE SDG’s DE SDG’S?
WAAROM

De Sustainable Development Goals
(SDG’s), ook wel Global Development
Goals genoemd, zijn een gezamenlijke
visie voor duurzame ontwikkeling
vanuit de 193 lidstaten die zijn
aangesloten bij de Verenigde Naties.
Ze kaarten de verschillende globale
uitdagingen aan waar we momenteel
mee te maken hebben, zoals armoede,
ongelijkheid,
klimaatverandering,
milieu en vrede en veiligheid. De
zeventien doelen zijn allemaal met
elkaar verbonden en om niemand
achter te laten is het belangrijk dat alle
doelstellingen behaald worden in 2030.

De SDG’s tillen duurzaamheid naar een hoger, meer integraal niveau en bieden zo een stimulerend en
uitdagend kader om ons handelen aan te toetsen en doelen om naartoe te werken.
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Het SDG-platform ontzorgt jou bij het implementeren van de
formule “De Plastic Route” door de rol van projectleider op zich
te nemen. Wij gaan voor jou gemeente opzoek naar (lokale)
partners, faciliteren de implementatie en garanderen jouw
organisatie meetbaar resultaat! Wat verwachten we van de
betrokken partijen? De bewegingsvrijheid om dit concept zo
efficiënt mogelijk uit te rollen.
Het SDG-platform combineert de beste bewezen formules tot

een integrale oplossing die gegarandeerd resulteert in
meetbare impact. We verbinden de resultaten aan de zeventien
SDG’s en implementeren onze oplossing op maat.
Voor meer informatie bel (+31) 085 13 027 23 of bezoek onze
website

www. sdgplatform.nl

Deze resultaatversneller bieden wij u aan in samenwerking met Stichting de Groene Bedoeling

