100%
GROEN
ENERGIENOTA
Het totale tarief voor stroom en gas bestaat uit het leveringstarief, de overheidsheffingen
(energiebelasting en opslag duurzame energie) en de BTW over beide. In totaal bestaat
het tarief voor stroom uit circa 75 % heffingen en belastingen en voor gas uit ruim 50 %.
Deze overheidsheffingen worden door de Nederlandse overheid vastgesteld en zijn bij
alle leveranciers hetzelfde. Qwint brengt deze heffingen bij u in rekening en draagt deze
af aan de overheid. Verder betaalt u een bedrag voor de vaste leveringskosten.
Daarnaast betaalt u een bedrag per aansluiting per maand voor netwerkkosten,
transportkosten, beheer en onderhoud van het net en gebruik van de meter.
Qwint incasseert deze kosten namens de netbeheerders.

Zuiver Hof van Twente is een energiebedrijf, waarin
samengewerkt wordt tussen gemeente, ondernemers en
inwoners. Het doel is om er samen voor te zorgen dat de
gemeente Hof van Twente in 2035 energie neutraal is. 
Zuiver Hof van Twente beheert het energieloket van de gemeente
Hof van Twente en is gevestigd in de hal van het gemeentehuis.
U kunt hier terecht voor al uw vragen over energie.
Het energieloket is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur en
op maandagavond tot 19.30 uur.
ZUIVER Hof van Twente
De Höfte 7
7471 DK Goor

T. 0547 857 310
info@zuiverhvt.nl
www.zuiverhvt.nl

ONS LOKALE
ENERGIEBEDRIJF
VOOR STROOM
EN GAS

ZUIVER Hof van Twente
Zuiver Hof van Twente heeft als doel een energie neutraal Hof van Twente in 2035 te
bereiken. Dit kan alleen als we samenwerken. Word daarom klant van ons lokale energie
bedrijf en betaal een reële prijs voor de energie die in Hof van Twente wordt opgewekt.
Dat stimuleert ook de lokale economie.

ZUIVER Lokaal
Zuiver Hof van Twente levert lokale energie en helpt je om energie op te wekken op
de plek waar je die nodig hebt. Lokaal opwekken dus. Zuiver Hof van Twente verzorgt
ook het energieloket van de gemeente. Telefonisch, via de website en bij de balie in het
gemeentehuis kun je informatie krijgen en klant worden.

ZUIVER Duurzaam
Zuiver Hof van Twente wil alleen energie leveren die afkomstig is van duurzame bronnen.
Onze klanten zorgen daarmee voor een enorme vermindering van de uitstoot van CO2
en fijnstof. We zorgen samen voor werkgelegenheid in onze gemeente en we maken ons
land schoner en leefbaarder, voor onszelf en voor onze kinderen en kleinkinderen.
Zuiver Hof van Twente wil tevreden klanten, met wie we een langdurige, duurzame
klantrelatie hebben.

ZUIVER Stroom
Ons streven is om de energie die in Hof van Twente nodig is, in de gemeente op te
wekken. Een deel van de inwoners en bedrijven doet dat al zelf doordat ze zonnepanelen
op hun dak of op hun grond hebben geplaatst. We hopen dat er in de komende jaren nog
veel meer zonnepanelen geplaatst worden en dat er ook andere duurzame energiebron
nen komen. Dit doen we als Zuiver Hof van Twente met een groep lokale installateurs,
voor meer informatie zie onze folder over zonne-energie.
Op dit moment kan iedereen die zelf geen zonnepanelen heeft, toch stroom gebruiken
die in Hof van Twente wordt opgewekt. Onder andere via de stroom die wordt opgewekt
in de BET-centrale van de Cogas (naast Bruins & Kwast) en via de stroom die Twence
opwekt uit het afval uit Hof van Twente.

ZUIVER Gas
In de toekomst zal er steeds minder aardgas gebruikt worden en zullen er andere
manieren van verwarming komen, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van water dat
wordt v erwarmd door de zon. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling en productie van
groen gas, ook in onze gemeente. Tot die tijd leveren wij als Zuiver Hof van Twente
CO2 gecompenseerd gas, ook wel CO2-neutraal gas genoemd. Het door onze klanten
gebruikte aardgas wordt dan gecompenseerd door bomen te planten.

SIMPEL OVERSTAPPEN
Overstappen is heel eenvoudig, omdat het alleen een administratieve handeling is.
Thuis en op het bedrijf verandert er niets. De levering van stroom en gas loopt gewoon
door zoals u gewend bent. Bij een keuze voor stroom en gas via Zuiver Hof van Twente,
verzorgen wij de overstap en zorgen we voor een correcte beëindiging van de huidige
overeenkomst. We garanderen dat er niet met twee energieleveranciers een contract bestaat.
De overstap is kosteloos en wordt door ons snel en gemakkelijk geregeld. Simpel dus!

GOEDKOOPSTE STROOM?
De goedkoopste stroom komt van je eigen dak. Een kWh stroom die je zelf maakt is
goedkoper dan de stroom die je koopt. Als u zelf (nog) geen stroom opwekt, is stroom
van Zuiver Hof van Twente goedkoop, 100 % groen en afkomstig uit Hof van Twente.
We werken niet met actietarieven (die altijd tijdelijk zijn), maar houden onze t arieven
gewoon altijd zo laag mogelijk. We hebben lage bedrijfskosten doordat we geen
reclamecampagnes met bekende Nederlanders hebben, geen sponsorcampagnes enz.
Bij ons geen verrassingen door een plotselinge verhoging van de tarieven.

OVERSTAPPEN NAAR ZUIVER
Overstappen kan door het invullen van een aanmeldingsformulier. Dit formulier kan
gedownload worden van onze website www.zuiverhvt.nl. Maar u kunt ook een formulier
ophalen bij het energieloket in het gemeentehuis en op diverse andere plaatsen in
Hof van Twente en bij de installateurs met wie we samenwerken. Deze laatste zijn
herkenbaar aan de sticker Partner van Zuiver Hof van Twente. Of u komt op één van de
informatiebijeenkomsten die we gedurende het hele jaar in alle kernen gaan organiseren.

SAMENWERKING MET LEVERANCIER QWINT
Als lokaal energiebedrijf Zuiver Hof van Twente hebben we geen eigen leverings
vergunning voor de levering van energie. Wij zijn daarom wederverkoper van
energieleverancier Qwint uit Hengelo. Een samenwerking waarbij de persoonlijke
aandacht voor klanten voorop staat, net als gunstige tarieven en een goede service.
Qwint verzorgt de daadwerkelijke levering van de 100 % groene stroom en stuurt u
ook de rekeningen. Voor aanmelding en vragen over de energielevering kunt u altijd
rechtstreeks bij ons terecht.

