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info@zonopleiderdorp.nl
Van: Zon op Leiderdorp <info@zonopleiderdorp.nl>
Verzonden: dinsdag 28 mei 2019 13:00
Aan: info@zonopleiderdorp.nl
Onderwerp: Nieuwbrief Zon op Leiderdorp

 

Beste mede-Leiderdorper,  

 

U krijgt deze mail omdat u belangstelling heeft getoond voor het initiatief van Zon op Leiderdorp om collectief zonnepanelen op 

grote (gemeente)daken te leggen. Middels deze mail willen we u op de hoogte houden van onze vorderingen.  

 

Omdat we momenteel flinke vooruitgang boeken in ons eerste project, bevat deze nieuwbrief niet alleen enkele nieuwtjes, maar 

ook een belangrijk verzoek ter voorbereiding van het inschrijven voor onze eerste certificaten.  

Correct aanmelden voor eerste project 

We boeken momenteel veel vooruitgang rond ons eerste zonnedak. Over niet al te lange tijd verwachten we een 

informatiebrochure te kunnen publiceren, waarna de definitieve inschrijvingen zullen volgen. Gezien de belangstelling die we tot nu 

toe ervaren, achten we de kans behoorlijk dat er meer belangstelling zal zijn dan dat we straks certificaten ter beschikking hebben. 

 

Wilt u straks in aanmerking komen voor deelname aan ons eerste project, lees dan dit blok (zie "lees meer") goed en onderneem 

deze of volgende week nog actie. 

lees meer  

 

Principebesluit gemeente 

Op 23 april heeft het college van burgemeester en wethouders het principebesluit genomen om het dak van de loods van de 

gemeentewerf voor minstens 15 jaar ter beschikking te stellen aan onze zonnecoöperatie. Weer een belangrijke stap voor ons, 

omdat we nu verder kunnen met de offertes. 

lees meer  
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Offertes zijn binnen 

We hebben drie bedrijven gevraagd offertes uit te brengen voor ons zonneproject op het dak van de loods van de gemeentewerf. 

Alle drie bedrijven hebben ons één of meer voorstellen gedaan en we zijn nu bezig de offertes te beoordelen. Op korte termijn 

besluiten we met welk bedrijf we in zee gaan. 

lees meer  

 

Nieuws 

Mei 2019 

Offertes 

De drie bedrijven aan wie we gevraagd hebben offertes uit te brengen, hebben ons één of meer voorstellen gedaan. We zijn nu 

bezig de offertes te beoordelen. Op korte termijn besluiten we met welk bedrijf we in zee gaan. 

 

 

 

lees meer  

 

Wie zijn wij? 

Zon op Leiderdorp is in de zomer van 2018 opgericht door enkele enthousiaste Leiderdorpers die de omschakeling naar groene 

energie in Leiderdorp handen en voeten willen geven. We zijn dus pas sinds kort actief. 

lees meer  

Afmelden nieuwbrief 
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Bent u niet meer geïnteresseerd in Zon op Leiderdorp? Geen probeem. Onderaan de mail kunt u zich afmelden voor de 

nieuwsbrief. U blijft dan nog wel in onze administratie staan. Wilt u ook daaruit verwijderd worden? Stuurt u dan een mailtje naar 

info@zonopleiderdorp.nl met deze boodschap. Een afmelding voor de nieuwbrief mag ook via deze weg. 

 

lees meer  

Wilt u deze mail niet meer ontvangen? Afmelden kan door op de volgende link te klikken:  

Afmelden voor deze nieuwsbrief  


