
SCHRIJF JE IN VÓÓR 31 OKTOBER OP

DI 1 OKT
Wijkcentrum De Stolp,
Rijnstraat 497 (Aawijk/Zuid)

WO 2 OKT
Windkracht5 Wijkcentrum,
Deltalaan 140 (Rosmalen)

DO 3 OKT
SSC De Schans, 
Troelstradreef 160 (Maaspoort)

Daar krijg je écht
groene energie van!



Medio 2020 start aan de Graaf van Solmsweg (De Rietvelden) de bouw 
van de Bossche Windmolen West. Deze windmolen is eigendom van 
coöperatie BWW: een burgerinitiatief zonder winstoogmerk voor en 
door Bosschenaren. De leden van coöperatie BWW produceren samen 
hun eigen, écht groene en lokale energie en besparen zo flink op hun 
energierekening. Doe mee en schrijf je in vóór 31 oktober 2019!

Hoe werkt het?

Coöperatie BWW splitst de windmolen op in duizenden stukjes: Bossche 
Windmolen Delen (BWD’s). Eén BWD staat gelijk aan 250 kWh écht 
groene stroom en kost 50 tot 100 Euro, afhankelijk van het uiteindelijk 
aantal leden van de coöperatie.

Als inwoner, vereniging of bedrijf in ’s-Hertogenbosch word je lid van de 
coöperatie en koop je BWD’s ter grootte van je elektriciteitsverbruik. 
Zodra de coöperatieve windmolen gaat draaien, ontvang je 15 jaar lang 
écht groene stroom uit je eigen windmolen. Gewoon via je bestaande 
aansluiting. Zo maken we samen onze stad een flink stuk duurzamer.

Je bespaart op je energierekening met een zeer voordelig BWW-tarief
en met de gedeelde opbrengst in energy credits. Deze jaarlijkse korting 
bedraagt rond 10-12% van de kosten van je BWD’s, ongeacht het aantal 
leden. Zo verdien je de kosten van je BWD’s binnen 8 jaar terug. 

Meer weten?

Kijk op onze website www.bosschewindmolenwest.nl voor meer infor-
matie over de coöperatie en haar leden. Lees alles over de coöperatieve 
windmolen die we samen gaan bouwen en hoe dat precies werkt. En over 
het fonds voor educatieve en duurzame projecten dat we oprichten. Ook 
vind je hier antwoorden op veel gestelde vragen.

Heb je nog vragen?

Mail ons via info@bosschewindmolenwest.nl of kom naar een van onze 
inloopavonden op 1, 2 of 3 oktober; vrije inloop tussen 19.30 en 21.30 uur. 
Locaties zie voorzijde.
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