
Met uw wijk of dorp 
aan de slag met een 

zonnecollectief?

Deventer Energie Cooperatie
Nieuwe Markt 23
7411  Deventer
Tel. 0570 – 57 22 17
Info@deventerenergie.nl
www.deventerenergie.nl/postcoderoos

Samen maken we Deventer duurzaam

Deventer Energie is in 2012 opgericht met als visie: 
we willen onze planeet goed achterlaten. Dat onze 
kinderen deze wereld kunnen bewonen zoals wij 
dat kunnen, is onze verantwoordelijkheid. Minder 
fossiele energie gebruiken is hiervoor hard nodig. 
Daar willen we als lokale energiecoöperatie aan 
bijdragen. 

Samen duurzaam!
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Volg ons op:

Volg ons op



Heeft u interesse in schone energie, maar is het niet 
mogelijk om zelf zonnepanelen te plaatsen? Of staat 
uw huis niet gunstig ten opzichte van  de zon? Dan is 
gezamenlijk zonne-energie opwekken op een ander dak 
de oplossing. Deventer Energie biedt u de mogelijkheid 
gemakkelijk zonne-energie op te wekken en daarbij te 
profiteren van een goed rendement.

Uw voordelen

Waarom panelen op een ander dak?

Deventer Energie helpt
Om iedereen in de gelegenheid te stellen zelf duurzame
energie op te wekken heeft de overheid de 
Postcoderoosregeling in het leven geroepen. 
Deelnemers aan zo’n project profiteren gegarandeerd 
15 jaar lang van vrijstelling van energiebelasting. 
Deventer Energie heeft de kennis en ervaring om een 
postcoderoosproject te ontwikkelen en helpt u graag 
bij de realisatie daarvan!
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Meer informatie? 

Financieel voordeel 
15 jaar lang een zéér
laag energietarief

Milieu 
een bijdrage aan een 
duurzame, schonere 
leefomgeving 

Lokale economie 
voor en door 
Deventernaren

Gemak 
geen zorgen over 
installatie, onderhoud 
en administratie

Onafhankelijk 
u bent niet 
afhankelijk van de 
salderingsregeling

Geen hogere kosten
WOZ waarde of  
verzekeringswaarde  
van je eigen woning 
blijft gelijk

Eigen dak is ongeschikt 

Het dak biedt te weinig ruimte

U heeft geen eigen dak maar huurt een woning 

U vindt het niet mooi

Onafhankelijk van salderingsregeling
Er is sprake van een monumentenstatus of 
beschermd dorpsgezicht 
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