
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

VERLOTING ZONNEPANEEL 
Om dat te vieren gaan we alvast één aandeel 
in het dak verloten onder de eerste 50 leden 
van Energiek. Zo’n gratis aandeel, dat anders 
ongeveer € 300 zal gaan kosten, geeft recht 
op de opbrengst van één paneel over 15 jaar, 
die kan oplopen tot meer dan € 450!! 

Lever het ingevulde formulier in bij de stand 
van Energiek op het wijkfeest Kortland Noord 
op 4 september (Streekmuseum 10.00-16.00). 

SUBSIDIES 
Er is een steeds grotere kans dat ons eerste 
zonnedak, op de Krimpenerwaard College, 
doorgaat. De provincie Zuid Holland heeft de 
gevraagde subsidie voor het opstarten van 
het project uitgekeerd en het Rijk heeft 
subsidie toegekend voor de komende 15 jaar. 
Als het verdere (dak)onderzoek positief 
uitpakt kunnen we aan de gang!    

 
VOORWAARDEN VERLOTING 
 In verband met de subsidievoorwaarden zijn 

inwoners van Lansingh-Zuid uitgesloten van 
deelname in het Krimpenerwaard College 
zonnedak, en dus jammer genoeg ook van de 
verloting.  

 Bestuursleden van Energiek zijn eveneens 
uitgesloten. 

 Het lidmaatschap van Energiek gaat in na 
ontvangst van de contributie (€ 12 per jaar). 

 De prijs kan niet worden geclaimd als het zonnedak 
project Krimpenerwaard College onverhoopt niet 
doorgaat. 

 

OPGEVEN ALS LID 
Geef u daarom NU op als lid van Energiek, 
draag uw steentje bij aan de Krimpense 
energie-transitie, en maak kans op deze 
waardevolle prijs. Zie voorwaarden.  

U kunt zich aanmelden als lid door het 
invullen van onderstaand formulier, of via de 
website www.energiekkrimpen.nl.  

 

Geef u op als lid en doe mee 
met de verduurzaming van 
Krimpen aan den IJssel! 

De energiecoöperatie van Krimpen aan 
den IJssel voor een duurzaam Krimpen 

Energiek 

 

Maak kans op een aandeel in ons eerste zonnedak ter waarde van 
€300! 

Wordt NU lid van de Krimpense energiecoöperatie Energiek!! 

 
 

IK GEEF ME OP ALS LID VAN ENERGIEK! 

Voorletters en achternaam: ………………………………………………………… 

Straatnaam en huisnummer: ……………………………………………………….. 

Postcode en woonplaats: ……………………………………………………….. 

Telefoonnummer:   ……………………………………………………….. 

Emailadres:    ……………………………………………………….. 

Akkoord privacyverklaring: ja/nee 

 

U kunt het formulier mailen naar: penningmeester@energiekkrimpen.nl of stuur het naar De 
Vroedschap 34, 2922 VC Krimpen aan den Ijssel.  

www.energiekkrimpen.nl 

06-23242102 

  


