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STROOM OET RIESSEN

ECHT GROENE ENERGIE,

Opgewekt in Rijssen
Samen profiteren van de zon

Met medewerking van:

WILT U EEN LAGERE
ENERGIEREKENING
ÉN IETS DOEN VOOR
HET KLIMAAT?

HET GAAT
OM DIT DAK

Coöperatie Opgewekt Rijssen zorgt voor
voordelige, écht groene stroom, door
zonnepanelen op Rijssense bedrijfsdaken te
plaatsen. Daar kunt u van meeprofiteren.
Meldt u aan als lid en help mee om zonnepanelen op
alle bedrijfsdaken in Rijssen te krijgen, zodat we
allemaal profiteren van de zon.

Voortman Steel Group stelt als eerste onderneming een van hun bedrijfsdaken open voor Opgewekt Rijssen. Dit dak alleen al kan voor circa 250
huishoudens stroom produceren.

STELT U ZICH EENS VOOR DAT ÁLLE
RIJSSENSE BEDRIJFSDAKEN WORDEN BENUT.
WAT EEN ENERGIE!

LOKALE KRACHT,
LOKALE WINST
Opgewekt Rijssen investeert in zonnepanelen op lokale bedrijfsdaken. Om u voordelig de daar opgewekte stroom aan te kunnen bieden, maken we gebruik van de
Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting (Postcoderoos).

?

Wilt u meer informatie
of direct meedoen? Kijk dan op:
www.opgewektrijssen.nl

DIT ZIJN DE VOORDELEN ALS U LID WORDT:
Korting op de kWh-prijs*
Profiteer tenminste 15 jaar lang van
5 cent korting per kWh als u overstapt naar om | nieuwe energie.
om | nieuwe energie is het energiebedrijf waarin circa 40 lokale
energiecoöperaties samenwerken.
Blijft u liever klant bij uw huidige
energiebedrijf, dan krijgt u 3 cent
korting per kWh.
U hoeft geen grote investering te
doen om te profiteren.
U legt eenmalig een paar tientjes in,
namelijk 1 cent per kWh waarvoor
u meedoet. Als dat 3.500 kWh is,
dan is de inleg om lid te worden
van onze coöperatie 35 euro. Dat
verrekenen wij met de korting die u
uitgekeerd krijgt als onze zonnepanelen 1 jaar hebben geproduceerd.
Daarmee maken wij goedkope groene stroom voor iedereen bereikbaar.

Deel mee in de opbrengsten
Beslis mee en deel in de opbrengsten van de coöperatie. U bent
mede-eigenaar, maar loopt geen
financieel risico.
Aantrekkelijke rente
Als lid kunt u desgewenst ook
deelnemen in een door de Opgewekt Rijssen uit te geven lening ter
financiering van haar investeringen.
U ontvangt daarvoor een jaarlijkse
rente van 5%.
Draag bij aan lokale
duurzaamheid
Als lid zorgt u dat het energiegeld in
Rijssen blijft. Samen werken we aan
een energieneutrale stad en een
betere wereld.

* Leden van de Coöperatie Opgewekt Rijssen stellen deze korting jaarlijks vast. De financiële ruimte is naar
verwachting voldoende voor een korting van tenminste 5 cent per kWh, bovenop het toch al concurrerende
tarief van om | nieuwe energie.

