Samen slim investeren in zonnepanelen
Met het licht van de zon je eigen stroom opwekken: veel duurzamer krijg je het niet. Bovendien is de
investering in zonnepanelen ook financieel gezien heel interessant. Door je geld in zonnepanelen te
steken, kun je momenteel een flink hoger rendement halen dan met de spaarrente bij je bank.
Bovendien kun je meteen van dat voordeel genieten door een verlaging van de maandelijkse
voorschot-nota bij je energiebedrijf. Interessant voor u? Lees dan verder. Best Energie biedt namelijk
de mogelijkheid aan alle inwoners van Best om op een hele gemakkelijke manier in te stappen in
zonne-energie.
Wellicht had u al over ons gehoord of gelezen. De energiecoöperatie Best Energie is ontstaan uit Best
Duurzaam en sinds januari van dit jaar actief. Wij ontwikkelen duurzame investeringsprojecten in
nauwe samenwerking met de inwoners van de gemeente Best.
Het eerste project van onze coöperatie is een zonnedak van 352 panelen op het dak van agrarische
bedrijf Ad Raaijmakers aan de Hagelaarweg 25 te Best. De zonnepanelen worden op een loods in het
buitengebied van Best geïnstalleerd. Daarmee biedt dit project een unieke kans voor Bestenaren om
te investeren in lokaal opgewekte zonne-energie en daarmee een bijdrage te leveren aan de
verduurzaming van Best. Als u geen zonnepanelen op uw eigen dak kunt of wilt installeren, biedt dit
zonnedakproject ook een prima alternatief.
U kunt meedoen door participaties te kopen in Best Energie. Uw investering wordt gebruikt om het
project te financieren. In ruil daarvoor krijgt u 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting op uw
eigen stroomverbruik. Het verwachte rendement bedraagt ±6% op jaarbasis. Beduidend meer dan op
uw spaargeld. U deelt als lid van Best Energie ook nog eens aanvullend in de exploitatieresultaten
(opbrengsten verkoop van duurzame elektriciteit) van de coöperatie. En bovendien kunt u de
participaties gewoon meenemen wanneer u gaat verhuizen
Op 2 juli aanstaande organiseert Best Energie een informatieavond in Cultuurspoor Best aan het
Raadhuisplein 30-32. De avond start om 20:00 en zal rond 21:30 zijn afgelopen.
We willen u graag uitnodigen.
Interesse? Meldt u dan aan via een email naar: info@best-energie.nl
Vanwege de coronasituatie bieden we ook de mogelijkheid om de bijeenkomst online te volgen. Als
dit uw voorkeur heeft dan kunt u dat aangeven in uw aanmelding
Als u op 2 juli niet naar de informatieavond kunt komen maar wel interesse heeft, neem dan ook
contact met ons op om een persoonlijke afspraak te maken.
Voor meer informatie kunt u altijd terecht op onze website www.best-energie.nl of u kunt ons bellen
op 0657637125.

