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SAMEN ENERGIE BESPAREN MET KRIGEL

Energie, we kunnen er niet zonder maar kunnen wel 
op een eenvoudige manier minder gaan verbruiken. 

Wist u dat :

> U op een eenvoudig manier 30% kunt  besparen zonder comfort te verliezen 

> Stand by apparatuur gemiddeld  5 procent is van het totale verbruik

> Apparaten die “uit” staan nog wel energie verbruiken, b.v. deurbel€€15,- per jaar

Heeft u ook interesse om op een eenvoudige manier 
samen met elkaar en KRIGEL het energieverbruik te verminderen 

Meld u aan en we gaan met u aan de slag,
 kost alleen  “eigen“ energie
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ZON ZOEKT NIJ BEETSTER
Geen zonnepanelen op je eigen dak maar wel zonne-energie gaan opwekken en 

verbruiken?  Dit is binnenkort mogelijk door de regeling postcoderoos. 
Door te  participeren in het zonnestroom project van KRIGEL.

KRIGEL start een project om in Nij Beets zelf energie op te wekken voor en door Nij 
Beets. Van globaal naar lokaal, het geld in Nij beets houden. Dit op een positieve manier, 

duurzaam, schoon en met een beloning voor de deelnemers. 

> Mee doen kan al voor een bedrag van €300,- (= 300kWh)
> Een participatie van €300,- levert per jaar €32,50 op

> Zowel voor particulieren als bedrijven
> Directe besparing op uw stroomrekening

> Samen groene stroom opwekken, goed voor milieu

Heb je altijd al zonne-energie willen opwekken maar niet de 
mogelijkheden dan biedt dit kansen. Geïnteresseerd? 

Meld je dan nu aan bij KRIGEL.


