
Collectief zonnedak op 
OBS De Bogerd. Doe mee!

Bommelerwaar-Stroom
De voordelen op een rij:

• Voordelig lokaal opgewekte stroom af nemen; 
zónder zelf te hoeven investeren: iedereen in 
de buurt kan meedoen! 
Ook als je zelf al panelen hebt, maar nog niet 
genoeg stroom, kun je meedoen.

• Als je wilt, kún je mee-investeren in het zonnedak.
• We maken onze eigen, groene stroom.
• Het milieu én wijzelf worden daar beter van.
• Bij start zelfde kosten als nu, op termijn levert het 

geld op.
• Coöperatie Bommelerwaar zijn we zelf! 

Dus áls er winst is, is die voor onszelf.

Wil je meer weten over Bommelerwaar-Stroom? 
Kom naar de infoavond: woensdag 22 januari, 20.00 uur 

Locatie: OBS De Bogerd, Kersenbogerd 2-4, Rossum 

School met het 
grootste zonnedak 

van Nederland?

De Bogerd heeft een groot 
dak op het zuiden en is 
dus zéér geschikt voor 

zonnepanelen. Doe jij mee 
om van De Bogerd het 

grootste school-zonnedak 
van Nederland te maken?

1200 ZONNEPANELEN OP 
DE BOGERD = 

Bommelerwaar-Stroom 
voor 100 HUISHOUDENS

in de buurt!

Woon je in één van deze 
postcodezones? Dan kan jij 
straks ook Bommelerwaar-

Stroom ontvangen!

5301
5302
5314

5334
5335
6624

5327
5328
5331
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OP JE ENERGIEREKENING 
BESPAREN ÉN LOKAAL 
DUURZAME ENERGIE 

OPWEKKEN? 
MET BOMMELERWAAR-
STROOM WORDT HET 

MOGELIJK! 

In de Bommelerwaard 
kan iedereen met 

een energierekening 
nu overstappen op 

Bommelerwaar-Stroom. 
Dat is duurzame energie, 

die is opgewekt in de 
Bommelerwaard. 

En je kunt instappen zónder 
dat je vooraf een fors 

bedrag moet inleggen. Want 
Bommelerwaar-Stroom 

betaal je gewoon via jouw 
energierekening. 

Dat kan omdat we gebruik 
maken van een regeling van 

de belastingdienst. Die zorgt 
voor een teruggave van 

energiebelasting. Zo kunnen 
we de fi nanciering van het 

zonnedak mogelijk maken én 
voor deelnemers de kosten laag 
houden! Makkelijker kunnen we 

het niet maken, wel leuker :-) 

Als deelnemer aan Bommelerwaar-Stroom, 
ontvang je duurzaam opgewekte stroom uit de 
Bommelerwaard. Niet alleen een mooi idee, maar 
ook voordelig!

In 2 stappen over naar Bommelerwaar-Stroom:

1. Teken de Deelnemersovereenkomst op onze 
website. Je wordt dan automatisch lid van 
Coöperatie Bommelerwaar. 

2. Stap via onze site over naar Huismerk Energie*; dit 
energiebedrijf levert Bommelerwaar-Stroom tegen 
een scherp tarief en verzorgt de facturatie. 

* Huismerk is onderdeel van de Energie Transitie Groep, die 
naar verwachting begin 2020 samen gaat met Greenchoice

www.bommelerwaar.nl
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