Wie doet mee in
het PUUR ZON 2
project?
Het eerste postcodeproject in Goes is gerealiseerd.
De coöperatie PUUR ZON 1 is opgericht. Het contract voor de stroomafname
door Delta is getekend. De meters en kabels zijn aangelegd door Enduris en de
panelen zijn gelegd door de Samangroep. 368 panelen op het dak van Bosch
Car Service. Het recht van opstal is geregeld bij de notaris en de verzekeringen
zijn afgesloten. De prijs van 1 certificaat was €280. Kortom het eerste
zonneproject is in bedrijf.
Ruim 50 huishoudens uit gemeente Goes, die geen zonnepanelen op eigen dak
kunnen of willen leggen, ontvangen nu duurzame energie van de zon, en
profiteren 15 jaar lang van de belastingkorting die de overheid biedt. Goed
voor het milieu, maar ook voor hun eigen portemonnee. En ze worden hierbij
ook nog ontzorgd. Want het zorgvuldig beheer van het project en het
behartigen van de belangen van de leden wordt gedaan door het bestuur van
de coöperatie PUUR ZON 1. De initiatiefgroep BIGG-EC kan nu verder met de
ontwikkeling van nieuwe projecten in de gemeente Goes.

Ook belangstelling? Er staan nieuwe projecten op de planning:
De vrijwilligers van de stichting BIGG-EC zijn druk bezig met het opzetten van nieuwe
projecten. Diverse locaties die we op het oog hebben zijn geschikt. We zijn op zoek
naar belangstellenden die aan deze projecten mee willen doen.
Waarom meedoen:

15

Investering:
Rendement: 3 à 4%
Het advies is 85% van het eigen gebruik in zonnecertificaten.
1 zonnecertificaat is ongeveer 285 kWh.
Is uw interesse gewekt? Voor verdere informatie verwijzen we graag naar onze
website www.puurzon.com. Hier vindt u ook het formulier om verdere informatie op
te vragen.
Ook hebben we een facebookpagina: puur@goesenergiecollectief en een emailadres:
puur.goesenergiecollectief@gmail.com

LET OP: DIT DOCUMENT EN DEZE AANBIEDING ZIJN NIET DOOR DE AFM GETOETST!

