Groene
energie
voor iedereen
in Vorden?
Wie wil dat nu niet!

www.energiecooperatievorden.nl

Samen in en om Vorden
duurzame energie opwekken?

Doe dan
mee en meld
je aan!

Groene stroom uit je eigen omgeving zonder zelf te
investeren in zonnepanelen? Energie Coöperatie Vorden maakt dit
mogelijk door te investeren in zonnepanelen op grote daken in de gemeente
door gebruik te maken van de Regeling Verlaagd Tarief (Postcoderoos)
1.

Draag bij aan lokale duurzaamheid
Door lid te worden Energie Coöperatie Vorden houden we de energiegelden in onze
eigen gemeenschap. Samen werken we aan een energieneutraal Vorden in 2030
waar groene energie de norm is

2. Korting op de kWh prijs*
Als lid van de coöperatie profiteer je 15 jaar lang van 4 cent korting per kWh. Dat
voordeel krijg je wanneer je meedoet met de aanleg van zonnepanelen door de
coöperatie.

3.

Korting op de vaste leveringskosten
Ontvang eenmalig € 30,- korting op de vaste leveringskosten voor elektriciteit als
je lid wordt van de coöperatie en overstapt naar OM Nieuwe Energie, het energiebedrijf waarmee we (naar alle waarschijnlijkheid) gaan samenwerken. De vaste
leveringskosten bedragen slechts € 6,- per jaar en je krijgt ook nog eens eenmalig
€ 30,- korting als je via OM ook CO2 gecompenseerd gas afneemt.

4. Deel mee in de opbrengsten
Als lid praat je mee, beslis je mee en profiteer je van de opbrengsten van de coöperatie. Je bent mede-eigenaar maar loopt geen financieel risico.

5.

Aantrekkelijke rente
Als lid van de coöperatie kun je, als bij voorrang, deelnemen aan een uit te geven
achtergestelde lening. Je ontvangt daarvoor een jaarlijkse rente van 5%.

*De hoogte van de korting van 4 cent is gebaseerd op de hoogte van de huidige energiebelasting
van 12,26 cent en wordt jaarlijks door de leden van Energie Coöperatie Vorden vastgesteld.

Voor meer informatie:
www.energiecooperatievorden.nl
of mail naar energiecooperatievorden@gmail.com

