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LochemEnergie ontwikkelt Slim Net Lochem.
Klaar voor de toekomst!

Duurzame energie van,
voor en door inwoners
van de gemeente Lochem
LochemEnergie wil duurzame energie opwekken
en leveren aan haar leden: huishoudens en zakelijke
afnemers binnen de gemeente Lochem. Zo willen we
de overgang van fossiele en nucleaire energiebronnen
naar duurzame energiebronnen sneller mogelijk maken.
Met duurzame energie zijn we minder afhankelijk van
fossiele energiebronnen, die opraken en bijdragen aan het
broeikaseffect en de klimaatverandering. We willen met
concrete projecten laten zien dat duurzame energie
de toekomst heeft – ook zonder subsidies –
tegen concurrerende tarieven.

We produceren steeds meer stroom zelf
Tot voor kort werd stroom eigenlijk alleen geproduceerd in grote
energiecentrales en via het stroomnetwerk naar de gebruikers
getransporteerd. Dit noemen we centrale productie. Tegenwoordig
produceren steeds meer mensen en bedrijven zelf stroom onder meer
met zonnepanelen en windmolens. Dit noemen we decentrale of
lokale stroomproductie.

Slim Net Lochem:
zelf aan het stuur
Een unieke kans voor de energiebewuste Lochemer,
waarmee u zelf een belangrijke stap kunt zetten.
Slim Net Lochem wordt als eerste geïntroduceerd in
de postcodegebieden 7241 en 7242.
Wilt u graag:
• Zelf duurzame energie opwekken, op eigen dak of
een andere locatie?
• Gedetailleerd inzicht in uw energieverbruik en -productie?
• Energie en geld besparen?
• En spreekt het u aan om bij de koplopers in Nederland
te horen?
Meld u dan nu aan, er zijn in totaal 250 plekken beschikbaar.
Zo draagt u zelf bij aan een veel efficiëntere
stroomproductie. Met het Slim Net Lochem wordt vraag
en aanbod beter op elkaar afgestemd, en kan opgewekte
en te gebruiken stroom onderling worden uitgewisseld.
Zo kunnen we meer en sneller lokaal geproduceerde
duurzame energie inzetten. En dat is weer een stapje
dichter bij zelfvoorzienendheid en worden we minder
afhankelijk van de grote energieleveranciers.

Wat betekent het voor u?
Lochem is één van de 12 proeftuinen in Nederland waar
de energievoorziening van de toekomst vorm krijgt.
Met de nadruk op u als bewoner.

Dit houdt in:
•A
 ls deelnemer wordt u naast consument ook producent van
energie
•U
 kunt deelnemen met eigen zonnepanelen of panelen huren in
het zonnepark van onze coöperatie
•U
 krijgt gratis de beschikking over een slim meetsysteem. Een
klein apparaatje dat in uw meterkast per stroomgroep het verbruik
bijhoudt en ook aangeeft hoeveel u zelf aan stroom produceert.
•D
 eze informatie kunt u op elk moment van de dag aflezen op uw
PC of smartphone. Hiermee beschikt u over ‘harde feiten’ om op
energie te besparen.
•U
 krijgt gratis adviezen van de Universiteit Twente die als partner
bij dit project betrokken is. Zo kunt u zien wat het voordeligste
moment is om bijvoorbeeld de wasmachine aan te zetten of een
elektrische auto op te laden. Dit kan extra besparingen van 10 tot
15% opleveren.

Zo doet u mee
Wilt u meedoen in het project Slim Net Lochem? Meld u dan aan
via: slim@lochemenergie.net. Wij nemen dan contact met u op en
informeren u vrijblijvend over de verdere details.

Deelname aan Slim Net Lochem is gratis!
Deelname is mogelijk als u lid en klant bent van LochemEnergie. Mocht
u nog bij een andere leverancier uw energie inkopen, dan is er een
eenvoudige overstapservice. Wij regelen de overstap bij uw huidige
energieleverancier en nemen u zo alle zorg uit handen.

Zonnepanelen aanschaffen via LochemEnergie

U kunt op 2 manieren meedoen:
LochemEnergie verkoopt zelf geen zonnepanelen, maar u kunt deze
1. Met zonnepanelen op uw eigen dak
wel via ons aanschaffen. Naast een scherpe prijs letten we hierbij ook
2. Door zonnepanelen te huren in het zonnepark
op de kwaliteit en service. Wij helpen u uiteraard ook bij
de selectie van de panelen voor uw situatie. Zo is maatDeelnemen in een zonnepark van LochemEnergie
werk gegarandeerd. Op www.lochemenergie.net vindt u
Heeft u zelf geen mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen?
hierover meer informatie.
Bijvoorbeeld omdat uw dak geen ruimte biedt, of ongunstig ligt ten
opzichte van de zon? Of u bent huurder van een woning? Dan huurt u
een kavel van 5 zonnepanelen in een zonnepark van LochemEnergie,
waarmee u ongeveer 1000 kWh per jaar voor uzelf opwekt. Met dezelfde
voordelen als met panelen op eigen dak. Op www.lochemenergie.net
vindt u hierover meer informatie.
Postbus 286 , 7240 AG Lochem
Coöperatief gedachtegoed
T 0573-764007
Bij LochemEnergie bent u lid van een coöperatie. Samen bepalen we hoe
www.lochemenergie.net
we duurzame energie zelf lokaal opwekken en hoe eventuele winsten van
info@lochemenergie.net
de coöperatie in de toekomst aan nieuwe projecten worden besteed. Op
www.lochemenergie.net vindt u meer informatie over LochemEnergie.

