Groene stroom uit je eigen
omgeving zonder zelf te
investeren in zonnepanelen?
Heerde op Rozen maakt dit mogelijk door te investeren in zonnepanelen op grote
daken in de gemeente en daarbij gebruik te maken van de Regeling Verlaagd Tarief
(postcoderoos).

Wat zijn de voordelen?

1. Korting op vaste leveringskosten
Ontvang direct € 30 korting op de vaste leveringskosten voor elektriciteit als je lid
wordt van de Coöperatie en overstapt naar
(om is de nieuwe naam van DE Unie, het
coöperatieve energiebedrijf waarmee we samenwerken). De vaste leveringskosten
bedragen slechts € 6 per jaar. En je krijgt nóg eens € 30 korting als je via om ook CO2
gecompenseerd gas afneemt.
2. Korting op kWh prijs*
Als lid betaal je éénmalig € 0,01 per kWh voor je deelname aan de Coöperatie en
profiteer je 15 jaar lang van minimaal 4 cent korting per kWh.* Dat voordeel krijg je
altijd als je lid wordt en meedoet met de zonnepanelen van de Coöperatie. Met
voordeel 1 en 2 samen durven wij als Coöperatie de prijsvergelijking op stroom met
elke andere aanbieder aan!
3. Aantrekkelijke rente
Als lid kun je bij voorrang, en als je dat wilt, deelnemen aan een uit te geven
achtergestelde lening. Je ontvangt daarvoor een jaarlijkse rente van 5%!
4. Deel mee in de opbrengsten
Als lid praat je mee, beslis je mee en profiteer je mee in de opbrengsten van de
coöperatie. Je bent mede-eigenaar, maar loopt geen financieel risico.
5. Draag bij aan lokale duurzaamheid
Door lid te worden houden we energiegelden in onze eigen gemeenschap.
Samen werken we aan een energieneutraal Heerde in 2050. Daarin is groene energie
de norm! Je zorgt bovendien ook voor een stimulans van de lokale werkgelegenheid.
6. Voordeel voor de dakeigenaar
Als dakeigenaar heb je geen kosten, die draagt de coöperatie. Je ontvangt een
aantrekkelijke vergoeding van 1,25 cent per kWh opgewekte stroom.

INTERESSE? MELD JE DAN AAN!
info@heerde-energiek.nl
www.heerde-energiek.nl
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* De hoogte van de korting van minimaal 4 cent is gebaseerd op de hoogte van de huidige
energiebelasting van 12,654 cent en wordt jaarlijks door de leden van de coöperatie vastgesteld.

