Meedoen
Schrijf je nu vrijblijvend in als belangstellende. Dat doe je via de website
www.evhb.nl/duiven-gansenwoirt
Daar vind je meer informatie en de rekenhulp.
Binnenkort organiseert Energie van Hollandsche bodem bijeenkomsten waar
jij terecht kunt voor meer informatie en antwoord op jouw vragen.
Op www.evhb.nl vind je waar en wanneer deze zijn.

Nu inschrijven
voor deelname
in Zonnepark
Gansenwoirt
Duiven

Je kunt ons mailen: evhb@evhb.nl of bellen: 06 28 92 75 42
Like ons op Facebook: www.facebook.com/evhb.nl

Jouw eigen 100% groene energie
opwekken, zonder dat jij zonnepanelen
op je eigen dak hoeft te leggen.
Energie van Hollandsche bodem is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 60278846. Ons Btw nummer is 853.40.696.

Doe met ons mee en wek je eigen energie op het collectieve zonnepark
Gansenwoirt op synergiepark InnoFase op. Goed voor het milieu en voor jouw
portemonnee. Je kunt meedoen als je de viercijferige postcode
6903, 6921, 6922, 6923, 6931, 6986, 6987 of 6988 hebt.

www.evhb.nl

DOE MEE

Je kunt meedoen als je als viercijferige postcode
6903, 6921, 6922, 6923, 6931, 6986 of 6988 hebt.

Hoe doe je mee?
1 Let eerst op je postcode, want die bepaalt of je mee kunt doen en in
aanmerking komt voor de korting op de energiebelasting.

Als groene bewoner van de gemeente

2 Kijk op de rekenhulp op www.evhb.nl om te zien wat je kunt besparen en

Duiven kan jij zelf groene energie

hoeveel je daarvoor investeert.

opwekken. Op zonnepark Gansenwoirt

3 Schrijf je vrijblijvend in als deelnemer voor een aantal panelen (minimaal 4).

op synergiepark InnoFase is ruimte

4 Doe je mee dan ben je automatisch lid van de energiecoöperatie Gansenwoirt.

voor 3600 zonnepanelen. Je investering

De coöperatie bestaat uit alle eigenaren van de zonnepanelen samen.

levert meer op dan een spaarrekening.

5 Jouw energiebedrijf verzorgt de verrekening op jouw energierekening. Je

Bovendien draag jij dan bij aan een

energierekening wordt zo dus lager. Energie van Hollandsche bodem regelt

schoner milieu. Hoe mooi is dat? Wat zijn

voor de energiecoöperatie o.a. het onderhoud, de verzekeringen, beveiliging

jouw redenen om niet over te gaan op

en de administratie.

lokale, duurzame energie? Doe mee en

Jouw panelen
lekker in het
zonnetje

ga voor groen!
Ps. Ook Midden- en Klein Bedrijf kan
meedoen! Iedere ondernemer met een
elektriciteitsverbruik van minder dan
10.000 kWh per jaar (kleinverbruiker) kan

Deelnemen in het zonnepark begint
met een investering in zonnepanelen.
Dit voorbeeld gaat uit van 8 panelen. Je
betaalt geen BTW. Binnen 10 jaar heb
je je investering terugverdiend. Jouw
deelname levert je meer op dan hetzelfde
bedrag op een spaarrekening te zetten
(bij een rente van 1,5%).

meedoen.

De zekerheid van echte
groene stroom
Energie van Hollandsche bodem
heeft de goedkeuring van de
Belastingdienst waardoor je als lid

Zonnepark Gansenwoirt

van de Energiecoöperatie geen BTW
hoeft te betalen over de panelen

Wie is Energie van Hollandsche

en de opgewekte stroom. Mooi

bodem?

In samenwerking met gemeente Duiven realiseert Energie van Hollandsche

meegenomen! De opgewekte

Energie van Hollandsche Bodem

bodem het zonnepark op synergiepark Innofase. Door te investeren in een

energie krijgt een Verklaring Garantie

aantal panelen ben jij automatisch lid van de energiecoöperatie Gansenwoirt

van Oorsprong, waarmee weet je

en profiteer jij van aftrek van de energiebelasting over de hoeveelheid energie

zeker wat panelen opwekken en aan

die met de panelen wordt opgewekt.

het elektriciteitsnet leveren. Energie

zonneparken en –daken, waar

van Hollandsche bodem zorgt ervoor

particulieren en MKB-bedrijven zelf

dat de panelen zo optimaal mogelijk

groene energie kunnen opwekken

liggen en controleert de productie en
de installatie.

GANSENWOIRT
DUIVEN

wil op een onafhankelijke wijze
bijdragen aan een eerlijke en
duurzame samenleving. Ze
ontwikkelt en onderhoudt

en zo hun energierekening kunnen
verlagen.

