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Voor de deelnemers aan het
Zonnedak Zuurdijk
We zijn nu ruim 1,5 jaar stroom aan het
produceren op het dak in Zuurdijk. Waarschijnlijk
heeft u sinds de afronding van het eerste
opwekjaar, nog niet allemaal de eerste
jaarafrekening van uw energiemaatschappij
ontvangen. Zodra u deze gehad heeft, wordt
duidelijk of het aantal certificaten correspondeert
met uw eigen stroomverbruik.
Heeft u meer verbruikt dan het aantal
aangeschafte certificaten? Dan wilt u wellicht meer certificaten aanschaffen.
Heeft u minder verbruikt dan het aantal aangeschafte certificaten? Dan wilt u er misschien wel
een paar verkopen.
Om deze vraag en aanbod bij elkaar te brengen, komen we in april 2020 met een vraag over uw
jaarverbruik. Wij zullen dan proberen een voorstel te maken, waardoor iedereen optimaal kan
profiteren van dit mooie project.

Oproep: er is nog ruimte voor deelnemers aan het project
Zonnedak Den Andel

Warmtebeeldcamera
In onze vorige nieuwsbrief kondigden we het al aan:
deze winter kunt u via ons een warmtebeeldcamera
lenen. De hele maand janauari hebben wij deze
camera tot onze (en dus tot uw) beschikking.
Met een warmtebeeldcamera meet u eventuele
warmtelekken in uw woning. Zo is het mogelijk om
deze zélf op te sporen, en daarmee besparingsmaatregelen te bepalen. Een handige en
gemakkelijke manier om uzelf en anderen te beschermen tegen kou!
Voor het interpreteren van de infraroodbeelden en het omgaan met de camera bieden wij de
begeleiding, maar u kunt het ook zelf leren. Collega-energiecoöperatie Grunneger Power biedt
hiervoor gratis workshops aan.
Doet u mee? Laat het ons weten via welkom@hogelandstroom.nl; ook als u de
energiebesparingsmeter wilt lenen.

Energie VanOns weer de
groenste!
Ook dit jaar is Energie VanOns door de
Consumentenbond weer beloond met een dikke 10!
Ons eigen energiebedrijf prijkt opnieuw bovenaan in
de lijst van allergroenste energieleveranciers.
De Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace
en Wise onderzoeken jaarlijks de duurzaamheid van stroomleveranciers en stellen deze lijst op.
Dit jaar voert Energie VanOns niet alleen de ranking voor de consumentenmarkt aan, maar
staan ze ook voor de zakelijke markt bovenaan!
Wilt u overstappen naar Energie VanOns, maar heeft u nog een lopend contract bij uw huidige
energieleverancier? Laat het ons weten, zodat wij de eventuele overstapboete voor onze
rekening kunnen nemen.
Wilt u ook een vriend of kennis voor kerst blij maken met de groenste energieleverancier, die
ook nog redelijke prijzen hanteert? Hier kan dat! Als u deze nieuwsbrief doorstuurt, kan hij of zij
dat zelf doen.

Afbouw salderingsregeling
Bron: Zonnedorpen

Minister Wiebes heeft eind oktober 2019 de afbouw van de salderingsregeling bekend gemaakt.
Na 2023 wordt de mogelijkheid van salderen met 11% per jaar verminderd. Vanaf 2031 is
salderen dan helemaal niet meer mogelijk.Ook wordt de slimme meter vanaf 2021 verplicht
gesteld. Zonder slimme meter is niet vast te stellen hoeveel stroom er uiteindelijk gesaldeerd
wordt.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u welkom@hogelandstroom.nl toe aan uw adresboek.

