
Crowdfunding campagne 
de Duurzame Energie Unie

Versnel de 
lokale opwek 
van schone 
energie

• 6% rendement
• Inleg vanaf € 500,-
• Investeer mee in de groenste 

stroomleverancier van Nederland

Windmolen de Coöperwiek, Neer
MAAK HET MOGELIJKMOGELIJK

www.duurzameenergieunie.nl/crowdfunding



De groenste stroomleverancier van Nederland
We geloven sterk in deze manier van energie opwekken. Schoon én 
lokaal, dicht bij de afnemers. Duurzamer kan niet! Dat vinden wij 
niet alleen, zowel de Consumentenbond als Greenpeace heeft ons 
uitgeroepen tot de groenste stroomleverancier van Nederland. 

Help ons de lokale opwek versnellen
Nu al zijn er 26 lokale energiebedrijven bij ons aangesloten die samen 3.500 klanten 
van stroom voorzien. Dit is het moment om door te pakken. We hebben de ambitie 
om in 2020 100.000 klanten te voorzien van lokale, schone energie. U kunt ons 
daarbij helpen. We hebben een speciale crowdfunding actie opgezet, waarmee u ook 
nog eens een mooi rendement kunt behalen óf een tijdje van gratis stroom geniet. 

Wat doen we met uw geld? 
Het geld dat we ophalen met deze crowdfunding actie gaan we onder meer 
besteden aan de werving van nieuwe leden, de professionalisering van onze 
IT-systemen en het opvangen van seizoensschommelingen om het hele jaar 
door 100% onafhankelijk te worden. De Duurzame Energie Unie is een social 
enterprise. Dat wil zeggen dat u investeert in een organisatie met maatschappelijke 
missie. We hebben geen grootaandeelhouders met winstoogmerk en alle 
opbrengsten vloeien weer terug in de lokale, duurzame economie.

Doe met ons mee en steun de 
lokale opwek van schone energie
Er gebeurt iets moois in Nederland. Steeds meer mensen kiezen ervoor zelf schone 
energie op te wekken. Door samen te werken in een coöperatie beginnen ze een lokale 
energiemaatschappij met een eigen windmolen of zonneveld. De Duurzame Energie Unie 
helpt hen daarbij. De lokale energiebedrijven wekken stroom op, wij zorgen ervoor dat 
deze bij hun klanten komt en ondersteunen bij technische zaken, 
de administratie en zelfs ledenwerving. 

Optie 1: 6% rendement Optie 2: Gratis stroom

• U legt een geldbedrag naar keuze in • U legt een geldbedrag naar keuze in

• Dat staat 5 jaar vast • U kiest een van onze lokale energiebedrijven

• U krijgt uw volledige inleg terug +
een rendement van 6%

• Afhankelijk van uw inleg krijgt u een 
bepaalde tijd gratis lokaal opgewekte stroom 

Zet uw geld aan het werk voor een groener Nederland.Ga direct naar

en doe mee! 

groener Nederland.Ga direct naar

en doe mee! 

duurzameenergieunie.nl/crowdfunding

Stroomfabriek met zonnepanelen in Wijk bij Duurstede

Leveranciers Rapportcijfer

Duurzame Energie Unie 10

Pure Energie 10

Qurrent Nederland B.V. 10

Vandebron 9,3

HVC Energie 7,5

Greenchoice 7,2

Kas Energie 7,2

Eneco 6,2

Voorlopers

Kijk voor de voorwaarden op duurzameenergieunie.nl. 

• 6% rendement op uw inleg
• Crowdfunding voor een groenere wereld
• Investeer mee in de groenste

stroomleverancier van Nederland
• Versnel de lokale opwek van schone energie



Zonne-energiecentrale Keltenwoud van 
ValleiEnergie, Bennekom

Opening van 'de Stroomfabriek' van de Eigen-
Wijkse Energie Coöperatie, Wijk bij Duurstede

Windmolen de Coöperwiek, Neer




