21 juni 2019 - Offerte nog niet gegund, Voortman vol
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Dak zit vol... Of toch niet...
Nee, het plaatje hiernaast klopt niet ;-). We zitten ruim over de
100% voor inschrijving van het verbruik dat we bij het dak van
Voortman op dachten te gaan wekken.
Op dit moment voeren we gesprekken met partijen die de
panelen op het dak moeten leggen. En daarbij kijken we ook
of we meer panelen op het dak kunnen leggen dan ons eerder
was verteld.
Met de 'oude' gegevens zouden we 780.000 kWh voor onze
leden gaan opwekken, en die zouden daarmee het 1ste jaar
samen vermoedelijk meer dan 23.000 euro (!) besparen.
We hebben geen glazen bol, maar dan gaan de leden waarvoor we bij Voortman stroom
opwekken 15 jaar lang elk jaar ruim 23.000 euro besparen: dat is een besparing van ca 350.000
euro!
Maar we horen dat er meer panelen op het dak passen, dus dat wordt dan nog meer.

Doel: energielevering vanaf oktober!
Na ontvangst van offertes om het dak van Voortman vol te
leggen, hebben we nu 2 maal met leveranciers gesproken,
ook vandaag nog.
Eén van de selectie-criteria is dat we een (relatief) lokale
leverancier willen. Voor hen is het dak van Voortman echter
een groot project. De externe expert die ons helpt bij het
offerte-traject, vertelt ons dat in grote projecten tegenwoordig
een ''opbrengts-garantie' wordt gevraagd, waarbij de leverancier zelfs boetes betaalt als dat niet
gehaald wordt. De partijen waar wij mee praten zijn die eisen echter niet gewend.
Er valt veel te vertellen over hoe complex de keuze is, maar de status is dat we hopen binnen 2
weken een principe-keuze te maken voor 1 leverancier en nog streven naar start van de
stroomlevering voor oktober 2019.
We houden jullie op de hoogte. En als je vragen hebt: mail of bel ons!

Meer mensen die 5% rente willen?
De financiering van alle kosten om panelen te leggen gebeurt
met 3 'geld-bronnen': 1% gebeurt met de ledenbijdrage, 80%
lenen we (bij het EFO) en 19% halen we binnen via
crowdfunding.
De mensen die de 19% van het geld financieren, ontvangen
een rente van 5%. Niet slecht t.o.v. geld op de bank zetten.
Leden mochten als eerste inschrijven op die lening. Tot 30 juni
staat de lening nu ook open voor niet-leden: als je dus nog kennissen/vrienden etc hebt: die
mogen nu ook meedoen met de lening, ook als ze geen lid zijn.
Hier vind je alle informatie, inclusief de prospectus.
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Meer info?
Benieuwd naar de eerder verschenen nieuwsbrieven? Zie de rechterkolom hier. Je kunt ons ook
volgen op Facebook, en natuurlijk vind je veel informatie en kun je je aanmelden op onze
website. Klik 1 van de buttons hieronder.

Volg onze ontwikkelingen op Facebook

Onze website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@opgewektrijssen.nl toe aan uw adresboek.

