NIEUWSBRIEF 5, 26-3-2016

Geacht lid van de coöperatie Zonnig Zieuwent UA,

Met deze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen:






Coöperatie is opgericht
Betaling inleg certificaten
Informatieavond voor leden
Aantal certificaten
Overstap AGEM

Coöperatie is opgericht:
Zoals u heeft kunnen lezen in nieuwsbrief 4 is op 18 maart jl. de Coöperatie Zonnig Zieuwent opgericht en zal het
gunningsgesprek volgende week worden gehouden met Wopereis Solar & Installatie BV uit Doetinchem.

schets Wopereis dak pluimveebedrijf Schieven.

Betaling inleg certificaten:
Door het bestuur van de Coöperatie is na oprichting een bankrekening geopend waarop u uw inleg voor uw
certificaten nu kunt overmaken. De inleg bedraagt zoals u weet € 250,- per certificaat.
Het bankrekeningnummer is: NL06 RABO 0198 2103 29 t.n.v. Coöp. Zonnig Zieuwent UA
Wij verwachten in de loop van volgende week een factuur te sturen op uw naam. Deze zal via email worden
verzonden. Betaling van de certificaten dient plaats te vinden voor 18-4-2016!

Informatieavond voor leden:
Op maandag 18 april 2016 zullen wij een informatieavond houden voor een ieder die als lid is ingeschreven middels
een getekende ledenovereenkomst. De avond zal worden gehouden in Het Witte Paard en zal starten om 20.00 uur.
Op deze avond zullen wij u de laatste stand van zaken melden en zal er een presentatie gegeven worden van het
plan van aanpak van Wopereis Solar. U wordt hierbij van harte uitgenodigd met uw partner. Noteer deze datum
alvast in uw agenda.

Aantal certificaten:
U heeft zich destijds ingeschreven voor een x aantal panelen. We zijn destijds uitgegaan van 260 Wattpiek panelen
met een jaarlijkse opbrengst van ca. 230 KWh/paneel. Wopereis Solar heeft echter hoger renderende 270 Wattpiek
panelen aangeboden. Eén certificaat van de coöperatie Zonnig Zieuwent, locatie Schieven, vertegenwoordigd straks
260/270 = ca. 0.963 paneel. Dit is financieel aantrekkelijker voor de coöperatie en dus ook voor u als lid!

Overstap AGEM:
Bent u nog niet overgestapt naar AGEM als energieleverancier dan dient dit zo spoedig mogelijk te gebeuren
(uiterlijk begin mei 2016). U kunt vanaf nu zelf contact opnemen met de klantenservice van AGEM om dit te regelen.
Indien u niet reageert kunt u vanaf maandag 4 april een email tegemoet zien van AGEM met uw persoonlijke
contract. Agem verdriedubbelt de maatschappelijke bijdrage het eerste jaar. De maatschappelijke bijdrage bedraagt
€ 24,- per jaar indien u gas en stroom afneemt van AGEM.
Wie zijn de gezichten achter de klantenservice van AGEM?
Hoe vaak maak je het mee dat je de gezichten van de klantenservice van je energiemaatschappij leert
kennen? Volgens ons wordt dat hoog tijd!
Wij zijn Karlijn Olthof (24 jaar) en Pieter Niemeijer (44 jaar). Karlijn is ongeveer vanaf de oprichting
werkzaam voor de klantenservice van AGEM en 1,5 maand geleden hebben wij Pieter welkom mogen
heten.
Heb je vragen over de werkzaamheden van AGEM, wil je graag eens in gesprek over AGEM of vraag je
je af hoe je kunt overstappen naar AGEM? Dan zijn wij zijn te bereiken op 0314-820388. Uiteraard
kun je je vraag ook per mail sturen naar klantenservice@agem.nu.
Wil je meer informatie over de tarieven van AGEM? Neem dan eens een kijkje op onze website:
https://agem.nu/groene-energie/prijzen/.

