JIJ KOOPT
Hier een
postzegel
plakken!

Mede mogelijk gemaakt door:

Als lid van WEN participeer jij in het project door het kopen van een
zonparticipatie. Je hebt geen zorg voor onderhoud en beheer van de
panelen, want WEN bouwt de installatie en beheert deze voor de
komende 15 jaar.

JIJ BESPAART

SAMEN ZONNESTROOM OPWEKKEN

DOE MEE MET WEN!
BESPAAR, BESCHERM EN STEUN

Iedere participatie die je koopt, levert jaarlijks een mooie besparing op je
energienota. De door jou betaalde energiebelasting over het verbruik
van je ‘eigen’ opgewekte stroom wordt namelijk teruggestort. Dit gebeurt
automatisch doordat je als participant klant bent van Energie VanOns.
Andere energiebedrijven vragen daar een flinke vergoeding voor, of
weigeren zelfs de teruggave te regelen.

Wijnjewoude Energie Neutraal U.A.
Opper Haudmare 2
9241 WD Wijnjewoude

JIJ BESCHERMT
CO² is heel slecht voor het milieu. Door deel te nemen draag jij bij aan
de overgang naar duurzame energie en vermindering van de uitstoot.
Hiermee draag jij je steentje bij aan een groene toekomst!

JIJ STEUNT

Ja
,

Door via WEN gas en elektriciteit af te nemen van ons eigen
coöperatieve energiebedrijf, Energie VanOns steun je maatschappelijke
projecten in ons dorp. WEN ontvangt per klant namelijk een jaarlijkse
vergoeding die kan oplopen tot € 75.

ik wil ook energie
van de zon!
Meer informatie: www.wen.frl

INFORMATIEAVOND 13 SEPTEMBER 2018

Postcoderoosproject
Wijnjewoude Energie Neutraal
WEN’s ambitie is een energieneutraal dorp in 2025. We wekken dan
evenveel duurzame energie op als dat we met elkaar gebruiken. Dit kunnen
we alleen samen met onze leden en inwoners realiseren! Daarom start WEN
in samenwerking met de deelnemers en een dak eigenaar met de realisatie
van het eerste collectieve zonnedak van ongeveer 200 panelen. Dit project
is een zogenaamd postcoderoosproject dat wordt ondersteund door ECoop
en de Provinsje Fryslân.
Als je geen zonnepanelen op je eigen dak kunt of wilt hebben, is dit je kans om
toch je steentje bij te dragen. Als lid van WEN koop je dan één of meer
zonparticipaties. Door deel te nemen produceer jij je ‘eigen’ zonnestroom. Niet
alleen particulieren, ook verenigingen, bedrijven en zelfs de kerken en het MFC
kunnen deelnemen.

Waarom is deelname belangrijk?
2

Heel simpel, de aarde warmt op door CO uitstoot. Om de schade te beperken
zullen we gezamenlijk energie moeten besparen en overstappen van fossiele
energiebronnen naar duurzame energiebronnen. Laten we
met
elkaar
Wijnjewoude energieneutraal maken en starten met het opwekken van lokale
en duurzame energie. Daarnaast is deelname aan het project ook goed voor je
portemonnee.

Hoe kun jij meedoen?
Je kunt deelnemen door zonparticipaties te kopen. Zo’n zonparticipatie staat voor
één zonnepaneel en levert naar verwachting per jaar ongeveer 250 kWh op. Zo
help je mee om ons dorp te verduurzamen en ontvang je daarnaast de komende
15 jaar korting op je energienota. Deze korting is een door de overheid
gegarandeerde regeling. Je krijgt, de eerder door jou betaalde energiebelasting
terug, over het verbruik van je ‘eigen’ opgewekte stroom.

JIJ KOOPT
JIJ BESPAART
JIJ BESCHERMT JIJ STEUNT
Eén zonparticipatie levert naar verwachting per jaar ongeveer 250 kWh op. Bij een
gemiddeld huishoudelijk verbruik heb je ongeveer 10 participaties nodig.

Twee opties om te participeren:
Optie A
Eénmalig € 99 per zonparticipatie, plus een jaarlijkse contributie van € 17,50 per
participatie.
Op basis van het huidige tarief voor energiebelasting* levert het een netto besparing op van
ongeveer € 14 per jaar per participatie (€ 31,50 besparing minus € 17,50 contributie). Je verdient je
eenmalige inleg in bijna 7 jaar terug en na 15 jaar heb je per saldo ongeveer € 110 verdiend.

Ja
,

ik wil ook bijdragen aan een
beter klimaat!

Je kunt je aanmelden door het invullen van dit formulier of digitaal via
www.wen.frl/postcoderoosregeling
We ontvangen je reactie graag vóór 15 juli!
voornaam:
achternaam:

Optie B
Eénmalig € 299 per zonparticipatie.

straat en huisnummer:

Op basis van het huidige tarief voor energiebelasting* levert het een besparing op van ongeveer €
31,50 per jaar per participatie. Je verdient je eenmalige inleg in ongeveer 10 jaar terug en na 15 jaar
heb je per saldo ongeveer € 172 verdiend.

postcode:

De korting op je energienota is afhankelijk van de jaarlijkse
zonuren en het energiebelasting tarief op stroom. Tijdens de
jaarlijkse ledenvergadering van de coöperatie wordt de
financiële
voortgang
van
het
postcoderoosproject
besproken.

plaats:
email:
telefoon:
Ik wil graag uitgenodigd worden voor de informatieavond op 13 september.

Ten slotte:
-

Deelname is alleen mogelijk voor leden van WEN. Het
lidmaatschap van WEN is gratis.

-

Als deelnemer word je klant van Energie VanOns.
Energie VanOns is het coöperatieve energiebedrijf van
de lokale energie coöperaties, zoals WEN. Je overstap
wordt voor je geregeld.

*Het energiebelasting tarief wordt door de overheid vastgesteld.
Genoemde bedragen zijn indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Ik overweeg

[aantal] zonparticipaties aan te schaffen.

Handtekening:

