NIEUWSBRIEF 11
11-11-2017

Geacht (potentieel) lid van Zonnig Zieuwent/Kei Zonnig,
Met deze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen:
1.
2.
3.
4.
5.

De subsidie is binnen, het aantal leden is gehaald, we gaan beginnen!
Informatie / bestelavond
Ledenovereenkomst
Overstap AGEM
Vervolgstappen

1. De subsidie is binnen, het aantal leden is gehaald, we gaan beginnen!
Zoals we in de vorige nieuwsbrief hebben gemeld is de subsidie aanvraag voor ons Kei-Zonnig project eind augustus
2017 ingediend bij de Provincie Gelderland. Eind oktober hebben we het bericht ontvangen dat onze aanvraag
volledig is toegekend (€ 58.372,- dat is 20% van de totale geraamde installatiekosten). Begin november hebben we
80% van dit bedrag (€ 46.697,-) als voorschot al op onze rekening ontvangen.
Daarnaast heeft het college van B&W van Oost Gelre ons op 10 oktober 2017 een toezegging gedaan voor € 10.880,als éénmalige opstartsubsidie voor ons 2e initiatief in Lichtenvoorde.
Met onze partner; Wopereis Solar BV uit Doetinchem, zijn we in een afrondende fase voor een opdracht.

2. Informatie/bestel avond
U heeft zich met een interesseformulier aangemeld als potentieel lid van Kei Zonnig. U kunt uw geheel vrijblijvende
interesse nu omzetten in een definitieve bestelling door daadwerkelijk certificaten te bestellen door het invullen van
de ledenovereenkomst. Om u daarbij te helpen en om het postcoderoos principe (regeling verlaagd tarief) nogmaals
toe te lichten nodigen wij u uit voor:

Informatie/bestel avond
Woensdag 22 november om 20.00 uur
(inloop va. 19.45 uur)
Locatie: Wopa Constructiebedrijf BV,
Koningslinde 39 te Lichtenvoorde

Op deze avond kunt u ons ook al uw mogelijke vragen stellen. Het is handig om uw laatste jaarafrekening van uw
huidige energieleverancier mee te nemen. Daarnaast is het raadzaam de brochure Kei Zonnig versie 1.3 vooraf door
te nemen. De brochure treft u ook aan als bijlage bij deze email of kunt u downloaden door hier te klikken.

3. Ledenovereenkomst
Indien u op of voor 22 november besluit om uw interesse om te zetten in een definitieve aanmelding dan dient u een
ledenovereenkomst te ondertekenen. In de bijlage van deze email is een blanco ledenovereenkomst bijgevoegd.
Deze kunt u zelf alvast uitprinten en aanvullen met uw NAW gegevens en meenemen naar de aanmeldavond.
Diegene die al bekend is met het postcoderoos principe (bijvoorbeeld bestaande leden van Zonnig Zieuwent) mogen
het formulier ook uitprinten, invullen, ondertekenen, scannen en via email naar ons toesturen.

4. Overstap AGEM
Indien u voornemens bent om over te stappen naar AGEM dan hoeft u op dit moment nog geen actie te
ondernemen. AGEM zal u ca. 1 maand voor de definitieve aansluiting van de installatie op het net benaderen. Mocht
uw energiecontract op korte termijn aflopen dan adviseren wij u om voor een variabel tarief te kiezen of om wel
alvast over te stappen naar AGEM.

5. Vervolgstappen
Mocht u nog mensen kennen die interesse hebben in ons 2e project, stuur dan gerust deze email inclusief de bijlagen
door. Aanmelden kan nog steeds via het interesseformulier op onze website. We kunnen niet garanderen dat er dan
nog deelname mogelijk is in dit project maar het geeft ons de mogelijkheid geïnteresseerden te informeren over
eventuele vervolg project(en).

www.zonnigzieuwent.nl
info@zonnigzieuwent.nl

