Ledenvoordelen
Wij heten u van harte welkom als lid van LochemEnergie. LochemEnergie wil dat burgers en bedrijven in de
gemeente Lochem de energie die ze nodig hebben zoveel mogelijk zelf gaan produceren. LochemEnergie
bedenkt daarvoor slimme, concrete energie-oplossingen, zodat burgers en bedrijven daar voordeel van
hebben en ons doel dichterbij komt. Graag zetten we de vele, vooral financiële, voordelen voor u op een rij:
•

Exclusief aanbod van Eneco voor LochemEnergie -leden: Elk jaar € 35,- korting op uw ecogasen –stroom van Eneco. Een exclusief aanbod voor LochemEnergie-leden.

•

LochemEnergie bezoekt u thuis voor gratis onafhankelijk advies over zonnepanelen en mogelijke
leveranciers. Kijkt u alvast op zonatlas.nl of uw dak geschikt is. Ook op huurhuizen zijn er mogelijkheden
én LochemEnergie heeft zelf zonneparken waar u zonnepanelen kunt huren.

•

Voor inwoners van de westelijke kernen van de gemeente heeft LochemEnergie een gratis
pendeldienst met een elektrische auto naar het gemeentehuis voor bijvoorbeeld het afhalen van
documenten.

•

Elektrische Smarts gebruiken door een uniek deel-auto-project. Een alternatief voor een tweede
auto!

•

Als u overweegt een elektrische auto te kopen, mag u – in overleg – een paar dagen gratis rijden in de
Mitsubishi i-Miev van LochemEnergie. Wij hebben veel deskundigheid in huis over elektrisch rijden.

•

LochemEnergie heeft een winkel waar u uw vraag persoonlijk kunt stellen. Kijkt u op
lochemenergie.net voor de openingstijden of bel naar 0573-764007.

•

U bent LochemEnergie. LochemEnergie is een coöperatie. Dat betekent dat u meebepaalt waar
LochemEnergie aandacht en geld aan besteedt. Op de algemene ledenvergadering kunt u vragen stellen
en heeft u stemrecht.

•

Ledenpagina op lochemenergie.net. Op de ledenkaart delen leden hun eigen slimme energieoplossingen met elkaar. Daarnaast heeft u toegang tot het verduurzamings-archief van LochemEnergie.

•

Vrijwilliger worden van LochemEnergie. Vanaf onze start in 2011 is er sprake van heel veel
deskundigheid en positieve energie binnen LochemEnergie. Wilt u bijdragen, wordt dan ook vrijwilliger.
U bent van harte welkom.

•

Maandelijkse email-nieuwsbrief. We houden u graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

LochemEnergie is een ‘club’ met ambitie. We werken aan een sterke groei van leden en klanten in 2015 en
2016 en verdere professionalisering van de organisatie. Fijn dat u ons steunt.
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