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Zonnepanelen in unieke vorm!
Eerder heeft Agro-NRG al zonnepanelen geplaatst in een andere vorm dan zoals je
normaliter ziet. In Ambt-Delden zijn de zonnepanelen gelegd in de vorm van de woorden
‘Mmm…melk’. Het project van Melkgeitenbedrijf Veelers uit Hengevelde wordt weer als
uniek en ludiek gezien aangezien de zonnepanelen gelegd gaan worden in de vorm van
een geitenkop. Hiermee wil Melkgeitenbedrijf Veelers de geitensector in een goed
daglicht plaatsen en tevens bijdragen aan een duurzame sector.
De installatie heeft een grootte van 85 Kw met Heckert Solar zonnepanelen en Fronius omvormers. Daarnaast wordt
er bij deze unieke installatie gebruik gemaakt van een Smart Meter van Fronius. Door middel van deze Smart Meter is
opwekking en verbruik inzichtelijk en op elkaar af te stemmen.
Voor meer informatie over Melkgeitenbedrijf Veelers klik hier voor de website. Wanneer dit project
afgerond is laten wij u de foto’s zien. Wordt vervolgd!

Subsidieregeling voor sportverenigingen
Bent u als sportvereniging van plan om aankomend seizoen te gaan werken aan
energiemaatregelen voor het verminderen van uw kosten? Dan kunt u rekenen op een
subsidie die ter beschikking wordt gesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland. De subsidie is beschikbaar voor investeringen boven de 3.000 euro. En als uw
vereniging vooraf een energieadvies laat maken, wordt de subsidie verhoogd met een
bedrag van 500 euro. De subsidie betreft 30% van het geïnvesteerde bedrag.
Het doel van deze regeling is om energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren voor
sportaccommodaties. De aanvraag kan gedaan worden voor maatregelen zoals LED verlichting, zonnepanelen,
zonneboilers en isolatie. Vanaf 4 januari 2016 om 9:00 uur kunt u de aanvraag indienen als sportvereniging, mits uw
sportvereniging of sportstichting is aangesloten bij de NOC*NSF. Voor meer informatie gaat u naar www.rvo.nl.

Het verzekeren van uw zon PV-installatie
Wij helpen u er graag aan herinneren uw zon PV-installatie te verzekeren. Informeer te allen tijde bij uw
verzekeringsmaatschappij naar uw verzekering en vraag of deze verzekering de zonnepanelen dekt. Mocht u uw
installatie nog niet hebben gemeld bij uw verzekeraar, doe dit dan zo snel mogelijk. Vaak biedt een verzekering
dekking tegen schade door brand, blikseminslag, stormschade en diefstal. Echter moet u rekening houden met uw
eigen risico. Bij uw verzekeraar kunt u hier informatie over opvragen.
Daarnaast willen wij u attenderen op het feit dat u gemiste opbrengsten door langdurige uitval vergoed kunt krijgen bij
uw verzekering. Neemt u hiervoor contact op met uw verzekeraar, want dit kan afhankelijk zijn van waar u bent
verzekerd.

