DUURZAAMHEIDLENING VAN DE PROVINCIE
OVERIJSSEL
Op dit moment is er voor particulieren geen geld meer beschikbaar voor de
duurzaamheidlening 2015. De provincie werkt aan een nieuwe regeling die per 1 januari
2016 in gaat. De verwachting is dat deze opnieuw voor allerlei maatregelen beschikbaar
komt. Als u van deze lening gebruik wilt maken is ons advies om de komende maanden
alle voorbereidingen te treffen, bijvoorbeeld het opvragen van offertes. Op het m
 oment
dat de regeling ingaat, kunt u meteen een aanvraag indienen. Bij het energieloket
worden we steeds op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken.
Voor b
 edrijven en non-profit organisaties zijn er ook mogelijkheden voor een
duurzaamheidlening. Wilt u meer weten, bel of mail of kom dan langs (balie Zuiver in het
gemeentehuis).

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

UW LOKALE
ENERGIEBEDRIJF
VOOR ZON VOOR UW
WONING OF BEDRIJF

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
energiebedrijf 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 van de zon
De goedkoopste stroom komt van je eigen dak. De kostprijs voor een kWh stroom die je
zelf produceert op je eigen dak, ligt tussen de 10 en 12 cent per kWh. Haal je de stroom
van het net, dan betaal je op dit moment tussen 20 en 22 cent per kWh.
Zonnepanelen zijn een rendabele investering met een rendement tussen 8 en 10 %
per jaar. Heb je zelf geen mogelijkheden om te investeren, bespreek dan samen met
ons de mogelijkheden voor een lening van de provincie. Leningen zijn er zowel voor
particulieren als voor bedrijven.

ZUIVER Warmte van de zon
De zon kan niet alleen je stroom leveren, ook het warme water voor dagelijks gebruik en
voor een deel van de verwarming kan door de zon geleverd worden. Ook
komen er steeds meer systemen die beide vormen combineren.
Er zijn grote verschillen tussen de verschillende systemen en
de kosten. De installateurs met wie Zuiver samenwerkt,
zijn op de h
 oogte van de mogelijkheden en de nieuwste
ontwikkelingen op dit gebied. Zij zorgen voor m
 aatwerk.

DE GOEDKOOPSTE STROOM
KOMT VAN UW EIGEN DAK!
EEN KEUZE VOOR ZUIVER IS EEN KEUZE VOOR
KWALITEIT!
Het aanbod in zonnepanelen (PV) is erg groot en divers. Voor Zuiver telt maar één ding:
We kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid in alle opzichten.
Een keuze voor één van de installateurs met wie Zuiver samenwerkt, is een keuze voor:
1. Productkwaliteit (goede panelen en andere materialen, met een goede opbrengst en
een goede garantie)
2. Installatiekwaliteit (Zuiver werkt alleen samen met lokale installateurs die een ruime
ervaring hebben in het plaatsen van een PV-systeem)
3. Proceskwaliteit (u kunt altijd een beroep doen op Zuiver om u te adviseren bij
het aanvragen van een lening, het terugvragen van de BTW bij particulieren, een
financieel advies voor uw bedrijf en de mogelijkheden voor belastingaftrek en alle
andere zaken die voor u van belang zijn).

HOE WERKT HET?
Als u belangstelling hebt voor zonnepanelen, kunt u een aanmeldingsformulier
invullen op de website of bij het energieloket. U kunt op het formulier aangeven van
welke installateur(s) u graag een offerte wilt. Hebt u geen voorkeur, dan benaderen
wij een installateur bij u in de buurt. De installateur belt u voor een afspraak voor
een dakopname en maakt daarna een offerte. Door de dakopname is dit altijd een
offerte zonder meerwerk. De installateur zal u altijd een maatwerkofferte leveren die
afgestemd is op uw energieverbruik, zodat u nooit te veel panelen op uw dak plaatst.
De medewerkers van het energieloket kunnen u helpen met het aanvragen van de
duurzaamheidlening bij de provincie, de teruggave van de BTW, hoe het salderen werkt
en andere zaken die u wilt weten.

DE ZON KAN OOK UW GASVERBRUIK
TERUGDRINGEN!
Een groot deel van uw energielasten wordt veroorzaakt door het verwarmen
van uw woning of bedrijf. Deze lasten kunnen omlaag gebracht worden
door besparing, zie ook onze folder met besparingstips. Een andere
mogelijkheid is het plaatsen van zonnecollectoren voor uw warme
water (uit de kraan en een deel van uw verwarming). Ook zijn
er m
 ogelijkheden voor het combineren van het opwekken van
stroom en het verwarmen van water. Wilt u meer weten over de
mogelijkheden, vult u dan een aanmeldingsformulier in op de
website of neem contact op met het energieloket.

