De opwekking van duurzame energie is de laatste tijd veel in het nieuws in relatie tot de
verwachte opwarming van de aarde en het effect op ons milieu.
Misschien heeft u zelf al eens overwogen om met zonnepanelen uw energie kosten te
verlagen en tegelijkertijd bij te dragen aan een betere toekomst van onze aarde, maar is het
er nog niet van gekomen of u twijfelt omdat:





uw dak niet gunstig ligt ten opzichte van de zon;
u het geen verfraaiing vindt van uw huis;
u onbekend bent met de materie en installatie werkzaamheden;
u onbekend bent met de financiële kosten en de voordelen

Daarom starten wij dit initiatief om onder de paraplu van de coöperatie Zon op Waterland
een project uit te voeren die deze zorgen uit handen neemt.
De coöperatie verzorgt dan de uitvoering van een groot zonnepanelen project in Ilpendam,
door bijvoorbeeld op het dak van een stal of grote schuur/loods, de zonnepanelen te
installeren en aan te sluiten op het net.
U kunt lid worden van de coöperatie en deelnemen in dit Project door één of meerdere
participaties aan te schaffen.
De coöperatie verzorgt niet alleen de uitvoering van het project, maar ook het beheer van de
installatie en de uitkering van de opbrengsten aan de leden, naar rato van het aantal
participaties. Naast deze opbrengst krijgt u ook uw energie belasting terug van de
belastingdienst via uw energiemaatschappij.
De ervaring leert dat u uw inleg in ± 8 jaar terug verdient en voor de rest van de levensduur
van de zonnepanelen een goed rendement ontvangt op uw investering.
Heeft u interesse om mee te doen, dan nodigen wij u graag uit voor een presentatie van het
Project, waarin we meer in detail het geheel zullen toelichten en uw vragen kunnen
beantwoorden.

De presentatie wordt gehouden in het Dorpshuis op 13 Februari 2018
aanvang 20.00 uur
Indien u geïnteresseerd bent maar niet aanwezig kan zijn bij deze presentatie, dan kunt u
zich aanmelden bij de initiatief nemers:
Piet Hofman De Noord 26 Ilpendam
Leendert Wals Fuutstraat 31 Ilpendam

E mail; piethofman@quicknet.nl
E mail; leendertwals@hotmail.com

Wij houden u dan op de hoogte van de voortgang van het Project.

Ilpendam datum: 15 Jan 2018

