Meer weten?
www.ecnoorddijk.nl is onze website; hier kunt u
terecht als u meer wilt weten over onze coöperatie,
onze projecten, de subsidieregeling, de berekeningen
van de kosten en opbrengsten van de panelen en nog
veel meer.
Dat is ook de plek waar u moet zijn als u zich wilt
aanmelden, als u meer informatie wilt over deelname,
nog vragen hebt of gewoon meer wilt weten over het
hele project.

Energiecoöperatie

Noorddijk
Groene stroom
voor de buurt,
uit de buurt
G R O E N E S TR O O M VO O R D E BU U R T, UI T D E B UURT

HEB JE NOG SPAARGELD LIGGEN?
Wij hebben een interessante
investeringsoptie voor jou!
Hoe is het nu?
De energiecoöperatie heeft nu ruim 90 leden en 3 zonnedaken
met een capaciteit van 250.000kwh per jaar onder de zgn.
postcoderoosregeling. Voor de deelnemers blijft de huidige
regeling doorlopen.

Wat is er veranderd?
Er is een nieuwe regeling die niet afhankelijk is van je eigen
verbruik en de subsidie gaat rechtstreeks naar de coöperatie
die dat weer uitkeert aan de deelnemers.

Wie doet er mee?
VOOR EEN VIERDE ZONNEDAK

• ook voor bestaande leden zeer interessant!
• je moet in de postcoderoos* wonen van de coöperatie
• ook voor [kleine] ondernemers

• minimaal 5 deelnemers
• maximaal 40 panelen van 250 kWh
• gegarandeerd door de overheid voor 15 jaar

• energieleverancier heeft geen invloed
• bij verhuizing altijd mee te nemen

Wat levert het op?

Belangstelling?

Een vooorbeeld voor 10 panelen; minder of meer mag ook:

Meld je aan via mail of website.

inleg

participaties ofwel panelen

à € 99

10x – € 990

subsidie

terug van ec noorddijk
per paneel € 16x15 jaar =

€ 240

10x € 2.400

resultaat

€ 1.410

* Het gaat om de postcodes:
9622, 9723, 9731, 9732, 9733, 9734, 9735, 9736, 9785, 9797 en 9798

mail: info@ecnoorddijk.nl
site: www.ecnoorddijk.nl

