Nieuw in Dieren Noordoost: voordelig inkopen met de buren!
Bespaar samen op uw uitgaven
Het is crisis, overal wordt bezuinigd en we hebben hierdoor minder te
besteden. Spaarpotten worden noodgedwongen aangebroken, een tweede
vakantie zit er dit jaar helaas niet in en die nieuwe auto laat ook nog ‘even’ op
zich wachten.
Maar er is hoop! U bespaart veel geld wanneer u collectief met de mensen uit
uw buurt diensten en producten aanschaft. Denk aan groeps- en kwantumkortingen. Zo kunt u wel
35% besparen wanneer u samen met 25 anderen iets aanschaft! Van energiebesparing tot
groepskorting op wijn en streekproducten. Van alles is mogelijk!
Het project Slim Dieren N-O helpt u hierbij.
Bewezen succes
Collectief met de buurt inkopen werkt! Op meerdere plekken in
Nederland wordt deze collectieve besparingsmethode al met succes
toegepast, zoals in verschillende wijken van Den Bosch, Deventer en de
gemeente Lingewaard.
Deze mensen zijn erg tevreden. Zij hebben geregeld dat ze, door hun
krachten met de buren te bundelen, voortaan minder betalen voor
bepaalde diensten en producten. Bijkomend voordeel is dat, door samen
te werken met hun buurtgenoten, de sociale contacten in hun wijk
sterker zijn geworden. Het mes snijdt dus aan twee kanten.
Hoe werkt deze succesvolle besparingsmethode eigenlijk?
Stap 1: enthousiaste buurtbewoners zoeken elkaar op en vormen een tijdelijk ‘inkoopteam’.
Stap 2: het inkoopteam vertelt andere buurtbewoners over het project en noteert meteen voor
welk product of welke dienst belangstelling is om samen met anderen in te kopen.
Stap 3: er wordt een informatieavond gehouden voor alle geïnteresseerden. Verteld wordt waar
belangstelling voor is en welke zaken als eerste opgepakt worden.
Stap 4: er worden meerdere offertes opgevraagd. Het inkoopteam beslist bij welke aanbieder
de diensten/producten worden afgenomen.
Stap 5: iedereen die dat wil, kan
intekenen op een of meerdere
producten en/of diensten. Als het
om complexe dingen gaat, zoals het
vervangen van de cv-ketel, dan
komt het gekozen bedrijf langs om
een op maat gesneden offerte op te
stellen. Totdat u deze persoonlijke
aanbieding tekent, is deelname
geheel vrijblijvend.
Stap 6: de gekochte producten/
diensten worden geleverd. De
inkoopteams hebben een
controlefunctie en houden in de
gaten of de afgesproken kwaliteit wordt geleverd.

Hoe kunt u meedoen?
Als inwoner van Dieren Noordoost kunt u op twee manieren meedoen met het project Slim Dieren NO:
1. Als lid van het inkoopteam: u brengt andere buurtbewoners op de hoogte van het project en
noteert meteen waar belangstelling voor is. U bekijkt meerdere offertes en kiest het bedrijf waar
u en uw buren zaken mee gaan doen.
2. Als deelnemer: u hebt interesse in de goede deals die vanuit de buurt worden gesloten. U kunt op
de website van het project per product aangeven met welke actie u wilt meedoen of voor welk
product u een persoonlijke offerte wilt ontvangen.
Uiteraard kunt u als lid van het inkoopteam ook zelf meedoen met een of meerdere acties.
De eerste actie is al actief!
Samen inkopen kun je toepassen veel producten of diensten. Verschillende enthousiaste
woningbezitters uit uw wijk hebben aangegeven meteen aan de slag te willen gaan met
energiebesparende maatregelen (zoals isoleren gevel of vloer, aanschaf hr-ketel of zonnepanelen).
Wilt u het inkoopteam versterken? Neem dan contact op met Iris Kleinlugtenbelt:
[………………………………..]
Help mee om in úw wijk van samen inkopen een succes te maken!
Het project kan alleen slagen als er mensen zijn die inkoopteams willen vormen. Uw belangrijkste
taak is uw directe buren op de hoogte te brengen van het project. Bijvoorbeeld de medebewoners
van uw woonblok. Wilt u helpen het project tot een succes te maken? Geeft u zich dan nu op!
De gemeente Rheden draagt ook haar steentje bij. Ze stelt hulp beschikbaar in de vorm van een
wijkcoach van het marketing- en communicatiebedrijf 5plus1. Deze communicatiespecialisten
hebben al veel ervaring met het helpen opstarten van dit soort buurtinitiatieven. Zo zijn u en uw
buren verzekerd van professionele steun bij het realiseren van uw toekomstige besparingen.
Vragen
Wilt u zich opgeven of hebt u nog vragen? Neem dan contact op met Niels Götz (06-14105440) of
Daan Overeem (06-51103293)/ info@5plus1.nl.
Alvast bedankt!

