Stap over op groene energie
uit onze gemeente
Samen wekken we lokaal zonne-energie op
NunspeetEnergie werkt hierin samen met
Greenchoice, zij steunen ons en daarmee u!
De regeling wordt ondersteund door de
meeste energieleveranciers

De zon is
van ons!
Uniek eerste collectieve
zonneproject in Nunspeet

Overstappen naar Greenchoice - hoeft niet,
maar biedt u wel voordelen
Greenchoice levert tegen scherpe tarieven
Greenchoice verrekent automatisch de
teruggave van uw energiebelasting

Ons eerste zonneproject bij
Veldhuizen Energie

Meer informatie en
aanmelden

Onze partner Veldhuizen Energie stelt haar dak
ter beschikking. Daarnaast ondersteunt zij met
hun ervaring en levert dit project tegen zeer
gereduceerde tarieven.

Een uitgebreide brochure en aanmeldingsformulier kunt u krijgen via:
06-30088205
info@nunspeetenergie.nl
www.nunspeetenergie.nl

Samen voor een
duurzaam Nunspeet

Rendement per zonnedeel
Investering eenmalig
Verwachte opbrengst
Teruggave energiebelasting
Terugverdientijd
Rendement gehele looptijd

€ 325,243 kWh pj
€ 28,- pj*
10 jaar
2,3% pj*

* berekening obv energiebelasting 2018. Wijzigingen in
energiebelasting heeft consequenties voor de berekening

Hoe werkt het?

Waarom meedoen?

Doet u met ons mee?

U wordt lid van NunspeetEnergie voor € 15,per jaar

Beter rendement dan uw spaarrekening

Vul het deelname formulier in

Profiteer van lokale duurzame energie

U krijgt van ons een bevestiging en factuur

U koopt als deelnemer 1 of meer Zonnedelen
a € 325,-

U heeft zelf geen (geschikt) dak, maar als
deelnemer toch “eigen” zonnepanelen

U bent deelnemer in het zonneproject zodra
de betaling is ontvangen

NunspeetEnergie realiseert een collectief
zonnedak voor haar deelnemers

Groene energie zonder meerkosten

U kunt meedoen tot maar liefst 90% van uw
jaarlijkse electriciteitsverbruik

Veldhuizen Energie stelt hiervoor haar dak
beschikbaar
U profiteert per opgewekte kWh via
teruggave van de energiebelasting.

Wie kan meedoen?

Dit wordt (automatisch) verrekend op uw
energienota.

U woont in gemeente Nunspeet
=postcode 8071, 8072, 8075, 8076, 8077, 8085

De zonnestroom die we samen opwekken
wordt afgenomen door Greenchoice

U heeft een eigen energierekening

U hoeft zelf niet over te stappen naar
Greenchoice (maar biedt u wel voordelen)

Ook voor ondernemers met aansluiting tot
max 3*80 Ampère

De zon is van
ons samen!

