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Energiecoöperatie ZUWENT UA i.o.

Geacht potentieel lid van de energiecoöperatie ZUWENT io,
Door deze email willen wij u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen.
Aanmeldingen
Op dit moment zijn er 33 definitieve aanmeldingen binnen voor in totaal 318 certificaten/panelen.
Zoals u weet zijn er minimaal 50 aanmeldingen nodig om te kunnen starten met de coöperatie. Wij hebben nog een
70 tal namen van geïnteresseerden, waar u ook tot behoort, die zich nog niet definitief hebben aangemeld. Iemand
van het bestuur van de coöperatie in oprichting zal u op korte termijn telefonisch gaan benaderen. We zijn ervan
overtuigd dat we het aantal van 50 gaan halen.
2e Dak
Omdat er op het dak van de Wopa tussen de 200 en 300 panelen geplaatst kunnen worden zijn we op zoek gegaan
naar een 2e dak. We hebben al een geschikte locatie op het oog. We hebben Liander opdracht gegeven om te kijken
wat de aansluitkosten voor beide locaties zullen worden.
Verhoging korting energiebelasting
Op de informatieavond hebben wij u geïnformeerd dat met Prinsjesdag bekend is gemaakt dat waarschijnlijk de
korting op de energiebelasting per 1-1-2016 wordt verhoogd van € 0.0907 naar
€ 0.109 per kwh inclusief btw. Deze plannen en tarieven worden definitief als de Tweede en Eerste Kamer de
maatregelen hebben goedgekeurd.
Delen is vermenigvuldigen
Het staat u nog steeds geheel vrij om de informatie te delen met vrienden en bekenden die wonen in de
postcoderoos 7136, 7131, 7135, 7137, 7156, 7261 en 7263 en ook in zijn voor een duurzame Achterhoek.
Website
Alle bijlagen en overige informatie zijn te vinden op de website van Zieuwents Belang via de volgende link:
www.zieuwentsbelang.nl/hulpfunnel/wonen/energiecooperatie-zuwent
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen aarzel dan niet en stel ze door een e-mail te
sturen naar: info@zieuwentsbelang.nl
Wij zorgen dat u snel antwoord krijgt.

