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Energie VanOns
Het coöperatieve energiebedrijf van Noord Nederland. Samen met 80
energie coöperaties wekken wij onze eigen energie op. Lokaal, duurzaam
en 100% groen. Wij zorgen ervoor dat deze energie bij jou in huis komt.
De lokaal opgewekte energie kun jij kopen! Sluit je aan bij een coöperatie
en meld je aan als klant bij Energie VanOns en krijg direct energie bij
jou uit de buurt.
Iedereen die zich aanmeld via een coöperatie helpt mee aan het
verduurzamen van zijn eigen stad, dorp of wijk. Hoe? De winsten uit
de lokaal opgewekte energie geven wij terug aan jouw coöperatie. Het
geld blijft dus bij jou in de regio. En jij beslist mee of het bijvoorbeeld
naar de LED verlichting van de voetbalclub gaat of dat je het dorpshuis
wilt verduurzamen. Ook kan het geld gebruikt worden om nieuwe
opwekprojecten te starten.

Hoe kan jij meedoen?

JA, ik wil Energie VanOns
Ik wens het volgende product / de volgende producten af te nemen:

1

Ga naar de website: aanmelden.vanons.org

Groene stroom
CO2-gecompenseerd gas

De reden van mijn aanmelding:

2

Maak een voorbeeldberekening

Ik wil een andere leverancier op mijn huidige adres
Ik verhuis naar een bestaande woning/bedrijf

Ik wens een looptijd/contractduur van:

3

Vaste looptijd 1 jaar

Meld je aan en wij doen de rest

Variabele looptijd (maandelijks opzegbaar)

mij n ge gevens

Of: vul het aanmeldformulier in op en stuur deze naar ons toe.
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Stap over naar Energie VanOns

Stap over op lokale energie!

• 100% groene lokale energie

• Samen wekken we energie op die ons positieve energie geeft

• Beslis mee wat er in jouw omgeving gebeurt
• Samen zorgen we goed voor elkaar

• Samen zorgen we voor een beter klimaat

Straat

Huisnummer		

Postcode

Woonplaats

betaalwij ze
Automatisch incasso JA / NEE
IBAN

