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WORD MEDE-EIGENAAR VAN WATERKRACHTCENTRALE DOMMELSTROOM!
Kleine, particuliere initiatieven brengen schonere
energie en een beter milieu dichtbij. Letterlijk.
Neem rivier de Dommel, die gewoon door onze
‘eigen achtertuin’ stroomt. Die gaat bij SintMichielsgestel vanaf eind juli 2016 groene stroom
leveren met een eigen waterkrachtcentrale.
‘Ons’ Dommelwater, dat dagelijks door de Gestelse
stuw kolkt, levert ons 100% schone energie op.
DOE MEE!
Waterkrachtcentrale Dommelstroom komt er alleen met jouw steun.
Crowdfunding heeft inmiddels € 150.000,- opgebracht.
Als we vóór 1 maart 2016 nog € 200.000,- bijeen brengen, komt de waterkrachtcentrale er!
Een centrale, die stroom gaat leveren aan meer dan 170 huishoudens.

www.dommelstroom.com | info@dommelstroom.com

KRIJG JIJ HIER OOK ENERGIE VAN?
KOOP EEN DOMMELSTROOMDEEL!
Voor € 150,- koop je een Dommelstroomdeel, een certificaat waarmee je meteen medeeigenaar bent van deze unieke waterkrachtcentrale. Als je meedoet, maak je de wereld én
jouw omgeving een beetje schoner voor onze generatie én voor de generaties na ons.
Jouw steun is nodig! Kijk voor meer informatie op www.duurzaaminvesteren.nl/dommelstroom
WAAROM MEEDOEN? OMDAT:
1. Je een concrete bijdrage levert aan een
schonere wereld in je eigen omgeving;
2. Je via Energiecoöperatie Dommelstroom
mede-eigenaar wordt van de centrale;
3. Je jaarlijks een winstuitkering ontvangt over
je certificaten voor een mooi rendement;
4. Je 500 kWh stroom per jaar gratis krijgt,
als je kiest voor het afnemen van opgewekte
stroom via Huismerk Energie.
GEWOON DOEN!
Doe mee en investeer vóór 1 maart 2016 in deze
unieke Brabantse waterkrachtcentrale. We vertellen je graag meer over Dommelstroom en groene
stroom uit je ‘eigen achtertuin’. Verder is alle
informatie te vinden op www.dommelstroom.com.
Of mail ons: info@dommelstroom.com.
Direct certificaten kopen? Ga dan naar
www.duurzaaminvesteren.nl/dommelstroom.
Dan wordt het allemaal voor je geregeld.

‘Met dit project kan ik met een kleine
investering helpen het gebruik van
fossiele brandstoffen terug te dringen.
Waterkracht is bovendien 100% duurzaam. Energie door waterkracht zorgt
ervoor dat ik met mijn stroomverbruik
straks vriendelijk ben voor het milieu
en mijn omgeving.’
Floor Goes-Coonen (Vught)

Dommelstroom is de eerste coöperatieve waterkrachtcentrale van Nederland. Tot nu toe hebben 130 particulieren en bedrijven zich
ingeschreven. Aan het project hebben zich ook de volgende organisaties verbonden: Waterschap De Dommel, Stichting Doen, Huismerk Energie, Landustrie, Rabobank, Brabants Landschap, Het Groene Woud en de gemeenten Sint-Michielsgestel, Boxtel en Vught.

