Coöperatie Bommelerwaar start in Hedel met de
aanleg van een tweede, collectief zonnedak.
Ook jij kunt aan dit project deelnemen!
Bommelerwaard energieneutraal

Hoe kun jij meedoen?

We leggen dit zonnedak in Hedel
aan, om te voorzien in onze eigen
stroombehoefte. Daarvoor moeten
we investeren. Dat doen we met
onze energierekening. We lossen de
investeringen af vanuit de teruggave
van energiebelasting. Om te kunnen
beginnen, is eerst ‘eigen’ geld nodig.
Daarvoor zoeken we financiers.

Voor de realisatie van het zonnedak maken we
gebruik van een provinciale subsidieregeling.
Daardoor hoeven we minder geld te lenen. Om
in aanmerking te komen voor die provinciale
subsidie hebben we tenminste 50 (particuliere)
deelnemers aan het project nodig. Bij elkaar
moeten zij minimaal 25% van de aanlegkosten
van het zonnedak inleggen. Dit komt voor het
zonnedak in Hedel neer op circa € 58.000.
Dat betekent dat we 50 deelnemers zoeken
die de coöperatie voor dit specifieke project
geld willen lenen. Dat kan al vanaf € 50.
Voor bedragen boven de € 250 keren wij een
rentepercentage van 3% uit.

STROOM

Ben je geïnteresseerd om 1 van de 50 financierders te worden?
Stuur een mail naar: info@bommelerwaar.nl
wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!

+

Unieke
kans om mee
te doen!

Op de stallen en nieuwe
schuur bij de boerderij van
de familie van Venrooij in
Hedel worden zo’n 700 (!)
zonnepanelen geïnstalleerd.
Met de opbrengst van deze
panelen kunnen hun bedrijf
én ongeveer 50 huishoudens
in de buurt voorzien worden
van Bommelerwaar-Stroom!
Bommelerwaar-Stroom

Bommelerwaar-Stroom
Naast financiers zijn we ook op zoek naar afnemers van
Bommelerwaar-Stroom. Het is natuurlijk prachtig om
duurzaam opgewekte stroom uit de Bommelerwaard te
mogen ontvangen. En het is nog voordelig ook, want:
• Je hebt groene stroom, zonder vooraf te investeren
• Je energierekening daalt door een teruggave van
energiebelasting
• Je kunt boetevrij overstappen (tot €250) naar
Huismerk Energie
• Je betaalt slechts €20/jaar lidmaatschapskosten van
Coöperatie Bommelerwaar (€50 voor bedrijven)
In 2 stappen over naar Bommelerwaar-Stroom:
1. Allereerst teken je de Deelnemersovereenkomst
op onze website. Hiermee word je automatisch lid
van Coöperatie Bommelerwaar. Dit lidmaatschap
is verplicht om in aanmerking te komen voor
energiebelasting-teruggave.
2. Daarna stap je over naar Huismerk Energie; dit
energiebedrijf levert onze stroom tegen een scherp
tarief en verzorgt de facturatie.

Woon jij in Hedel of
omgeving*? Dan kun je
binnenkort overstappen
op Bommelerwaar-Stroom!
Dat is duurzame energie,
die wordt opgewekt bij
jou in de buurt. En je kunt
instappen zónder dat je
vooraf een fors bedrag
moet inleggen. Want
Bommelerwaar-Stroom
betaal je gewoon via jouw
energierekening.

* Huishoudens uit de
postcodezones 5311, 5314,
5315, 5316, 5321, 5324, 5325
kunnen deelnemen aan het
collectieve zonnedak in Hedel.

Samen schone energie opwekken, zo werkt het:

Bommelerwaar-Stroom: van, voor & door de Bommelerwaard
www.bommelerwaar.nl

