Eind september verschijnt in DijkRuis onderstaand artikel.
Gezien de nieuwe informatie die het bevat willen we het graag
vooraf met onze leden delen!

Besparen op je energie(nota):
zo doe je dat!
In het juni-nummer van DijkRuis schreven wij:
“De gasprijs gaat de komende jaren fors stijgen. Als u niets doet,
verdubbelen uw energiekosten de komende 10 jaar op z’n minst”.
Wij hebben toen ook een avond aangekondigd waarop wij u een
concreet aanbod zouden doen om deze stijging te beperken.

Besparen door isoleren
Besparen kan op allerlei manieren, maar vooral door isoleren!
Wij hebben afspraken gemaakt met een gecertificeerd isolatiebedrijf dat op deze avond de
mogelijkheden komt toelichten, met reële voorbeelden van de kosten en baten.
Sinds medio augustus is (weer) een landelijke subsidie beschikbaar voor eigenaar-bewoners die
tenminste 2 energiebesparende maatregelen laten uitvoeren. Bijvoorbeeld spouwmuurisolatie en
hr++ glas. Dat zijn betaalbare maatregelen, ook voor de kleinere beurs. En nu dus met subsidie. Meer
over deze subsidie en de voorwaarden hoort u op deze avond (zie ook de website van RVO - SEEH).

Zonnedak
Tenslotte zijn we gestart met de voorbereidingen voor een 2e zonnedak in het kader van de
zogenaamde postcoderoosregeling. De postcoderoosregeling houdt in dat u een aandeel in een
zonnedak van de coöperatie neemt. U betaalt daarvoor een eerste inleg en een kleine bijdrage per
paneel per jaar gedurende de looptijd van het project (15 jaar). In ruil daarvoor krijgt u de
energiebelasting op uw elektriciteitsverbruik terug. Dat is ongeveer de helft van wat een kWh kost!
Een mooie besparing op uw energienota en een lucratieve investering. Want waar krijgt u
tegenwoordig nog 10% rendement op uw spaargeld?? Zeker als u geen zonnepanelen op uw eigen
woning wilt of kunt leggen is dit een prima alternatief. En u hoeft er zelf bijna niets voor te doen.
Ook over postcoderoos en zonnedak willen wij u op deze avond informeren en uw belangstelling
peilen. Informatie over ons 1e zonnedak vindt u op onze website (www.ecnoorddijk.nl). En natuurlijk
zijn al deze maatregelen ook goed voor het milieu!

Meer weten?!
Kom dan naar de informatieavond op

Maandag 14 oktober 2019 in het Speeltuingebouw van BSV,
aanvang 20.00 uur Woldweg 41, Ruischerbrug, Groningen
Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en u kunt ter plekke intekenen op ons aanbod of
er nog een nachtje over slapen. Lid worden van onze coöperatie hoeft niet, maar mag uiteraard wel.

Vooraankondiging
Op de 11e van de 11e organiseren we in Rietland een interactieve avond over duurzaamheid. In de
vorm van een pubquiz testen we uw kennis en komt u meer te weten over zin en onzin van
duurzame oplossingen. Met duurzame hapjes en drankjes en verrassende, duurzame prijzen voor
winnaars en verliezers. U bent van harte welkom op deze dag van Sint Martinus!

