
energiecoöperatie gooise meren

• 15 jaar lang korting op uw energiebelasting over 

de stroom die uw participaties opleveren

• Een terugverdientijd van 10 jaar

• Een verwacht rendement op uw investering       

tussen de 4,0% en 6,3%  

• Een belangrijke bijdrage aan lokale, duurzaam 

opgewekte energie

Vituszon samen investeren in duurzame energie
Vituszon is één van de projecten van Energiecoöperatie WattNu waarmee zij, door het plaatsen van zonnepanelen, 

het lokaal opwekken van duurzame energie mogelijk maakt. Dit doet zij samen met bewoners en bedrijven in 

Gooise Meren. Met Vituszon plaatsen we 422 panelen op de daken van twee scholen: het Vituscollege in Bussum 

en de Vitusmavo in Naarden. 3 goede redenen om als bewoner mee te doen 

3 goede redenen om als bewoner mee te doen 
• U investeert in 100% lokaal duurzaam opgewekte 

energie

• Jaarlijkse besparing op uw energierekening van 

± € 290,- (bij 10 participaties)

• U profiteert van de vele voordelen van zonne-  

energie, ook als het plaatsen van panelen op uw 

eigen woning of pand niet mogelijk is

• Jaarlijkse lidmaatschapskosten (€ 12,- in 2019)

• Eénmalig € 320,- per participatie Vituszon

• Het project Vituszon is een zogenaamd post-

coderoosproject. Dit betekent dat bewoners uit 

de postcodegebieden 1401, 1402, 1403, 1404, 

1405, 1406 en 1412 mogen deelnemen

• U kunt zich vanaf 17 juni aanmelden via        

www.wattnu.org/vituszon

• Download de brochure en de overeenkomst via 

www.wattnu.org/vituszon

• Er zijn door ons speciale afspraken gemaakt met 

energieleverancier Greenchoice.  Wij adviseren u 

over te stappen, maar dit is niet verplicht

• Het aantal participaties dat u mag kopen staat 

gelijk aan uw eigen stroomverbruik, met een 

maximum van 10.000 kWh per jaar

• Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW

Dit levert het u op 

Aanmelden en voorwaardenUw investering

Wethouder Barbara Boudewijnse, Iris van den Burg (WattNu) en rector 
Vitusscholen Petra Laseur.

3 goede redenen om als bewoner mee 
te doen 



energiecoöperatie gooise meren

Klimaatakkoord - Energietransiti e Gooise Meren
wereldwijd - landelijk - regionaal - lokaal

Informati ebijeenkomsten per wijk
energiebewustzijn - besparing - opwekking

Energiecoachgesprek bij u thuis
vloer - muur - dakisolati e - venti lati e - energie - warmte

Straatgesprekken
gezamenlijke aanpak en collecti eve acti es

Bent u een voorbeeld? Maak het zichtbaar!
voorbeeldhuizen - interviews - excursies

Energielessen op school
investeer in de toekomst

Zonnepanelen op een collecti ef dak
parti cipati es in zonneprojecten

Platf orm voor lokale deskundigheid
samenwerking met experts

Dit kan energiecoöperati e Watt Nu voor u betekenen

Energiecoöperati e Watt Nu wordt ondersteund door 


