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Zonnepanelen huren in een
zonnepark van LochemEnergie

Geen zonnepanelen
op uw dak en toch zelf
zonnestroom produceren
Met zonnepanelen zelf stroom opwekken. Dat wil
iedereen wel. Want het pakt al snel gunstig uit voor uw
energierekening en het is duurzaam. Maar niet iedereen
heeft deze mogelijkheid. Bijvoorbeeld omdat uw dak
geen ruimte biedt of ongunstig ligt ten opzichte van
de zon. Of u bent huurder van een woning. Geen nood,
want LochemEnergie biedt uitkomst: u kunt nu een
kavel van vijf zonnepanelen huren in een zonnepark van
LochemEnergie. Met alle voordelen van dien.
Voorlopig alleen in de postcodegebieden
7241 en 7242. Voor de overige postcodegebieden in onze gemeente zijn we druk
bezig dit ook te realiseren.
Inwoners van de gemeente Lochem hebben de coöperatie

Het kan met LochemEnergie

LochemEnergie opgericht om samen duurzame energie
te produceren en te gebruiken. LochemEnergie investeert
daarom ook in zonneparken, locaties in onze gemeente
waar een groot aantal zonnepanelen bij elkaar staan.
Bijvoorbeeld op het dak van het gemeentehuis. Leden van
LochemEnergie kunnen deze panelen voordelig huren
en profiteren dankzij het project SlimNet Lochem van de
voordelen van zonnestroom. Bij het huren krijgt u meteen
ook een slim meetsysteem (gratis) waarmee u eenvoudig
inzicht krijgt in uw energieverbruik en -opwek.

Huren levert wat op!
Uw panelen in het zonnepark zijn van hoge kwaliteit en de
geproduceerde stroom komt gewoon via het net bij u thuis.
Uw vijf zonnepanelen leveren ruim 1000 kWh aan stroom
per jaar. Dat is een substantieel deel van uw energieverbruik,
want een gemiddeld huishouden (2,2 personen) verbruikt
jaarlijks circa 3500 kWh.
De door ‘uw panelen’ geproduceerde stroom wordt netjes
verrekend op uw energierekening bij LochemEnergie. In het
eerste jaar betaalt u gemiddeld evenveel aan huur als het
bedrag dat u bespaart op uw energierekening. Daarna loopt
het voordeel snel op bij stijgende energieprijzen! De huur
van vijf zonnepanelen kost bij aanvang € 20,-- per maand, en
LochemEnergie garandeert dat deze prijs
jaarlijks met niet meer dan hooguit 1 % stijgt.
Eenmalig is een entreevergoeding verschuldigd
van € 30, ter dekking van administratiekosten.
De winst zit ‘m in een beter milieu, in het gevoel om samen goed bezig
te zijn en het is goed voor uw portemonnee. Immers, de energieprijzen
stijgen naar verwachting jaarlijks met zo’n 3 tot 5%. En dat geldt natuurlijk
niet voor de zelf opgewekte stroom uit zonne-energie. Door in te stappen
in het zonnepark stabiliseert u uw energiekosten voor de lange termijn.

Geen last van stijgende energieprijzen

U huurt in beginsel voor een periode van vijftien jaar met een optie om
dit te verlengen. Er is een speciale regeling voor als u bijvoorbeeld in de
huurperiode verhuist.

Meld u aan en profiteer mee
Wilt u meeprofiteren van ons zonnepark? Meld u dan aan
via: huren@lochemenergie.net. Wij nemen dan contact
met u op en informeren u vrijblijvend over de verdere
details. Ook op www.lochemenergie.net vindt u meer
informatie over zonnepanelen huren in een zonnepark
van LochemEnergie.

Meteen groene stroom en duurzaam gas
U kunt als huurder deelnemen in een zonnepark zodra
u zich als lid van LochemEnergie hebt aangemeld en
via ons groene stroom afneemt. 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.

Postbus 286 , 7240 AG Lochem
T 0573-764007
www.lochemenergie.net
info@lochemenergie.net

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.

Coöperatief gedachtegoed
Bij LochemEnergie bent u lid van een coöperatie. Samen bepalen we hoe
we duurzame energie zelf lokaal opwekken en hoe eventuele winsten in
de toekomst aan nieuwe projecten worden besteed.

