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Investeer in de lokale opwek van duurzame energie 
De Duurzame Energie Unie start crowfunding-actie 
 
<plaats>, <datum> 
 
De Duurzame Energie Unie start een crowdfunding-actie om de lokale opwek van 
duurzame energie in Nederland een flinke impuls te geven. Met de opbrengst kan 
de coöperatie de benodigde professionaliseringsslag maken om haar groeiambitie 
te realiseren: 100.000 afnemers van lokale, schone energie in 2020. Iedereen die 
wil investeren in duurzame energie kan tot 21 juli inschrijven. Dat is ook financieel 
heel aantrekkelijk: het rendement bedraagt 6%, uitgekeerd in geld óf in de vorm 
van duurzame energie.  
 
Geef lokale energiebedrijven een impuls 
De Duurzame Energie Unie is hét energiebedrijf waarin de inwoners van Nederland zelf hun 
eigen duurzame energievoorziening voor elkaar kunnen krijgen. Al 10.000 Nederlanders zijn 
met hun 26 lokale energiebedrijven bij de Duurzame Energie Unie aangesloten, van 
TexelEnergie en Leudal Energie tot HilverZon en Almeerse Wind. Zij wekken stroom op met 
een eigen windmolen of zonneveld, de Duurzame Energie Unie verzorgt de energielevering. 
Crowdfunding stelt de Duurzame Energie Unie in staat verder te professionaliseren en zo 
meer te investeren in duurzame, lokale projecten voor en door burgers.  
 
Duurzaam investeren met een mooi rendement  
De Duurzame Energie Unie gelooft sterk in de plaatselijke opwek van energie, dicht bij de 
afnemers. Crowdfunding is een manier om ook de financiering lokaal en samen met 
betrokken burgers vorm te geven. Zij mogen rekenen op aantrekkelijke voorwaarden: 6% 
rendement, uitgekeerd in geld of in duurzame energie, over een periode van 7 jaar. Na 
afloop krijgen deelnemers hun inleg terug. De minimale inleg bedraagt € 500,-.  
  
Direct inschrijven kan via duurzameenergieunie.nl/crowdfunding. Hier vindt u ook meer informatie 
en de voorwaarden. Doe mee en investeer in de groenste stroomleverancier van Nederland 
(volgens onafhankelijk onderzoek van onder andere de Consumentenbond, Greenpeace, WNF, 
Hivos en partners) Bron: http://www.greenpeace.nl/2015/Nieuwsberichten/Klimaat--Energie/Voor-
wie-echt-invloed-wil-hebben/. 
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Noot voor de redactie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matthijs Kettelerij, telefoonnummer: 06-
18512891, e-mail: matthijs.kettelerij@urgenda.nl of met Ram van Erkelens, 
telefoonnummer: 06-12027364, e-mail: ram@duurzameenergieunie.nl 
 


