A - Lidmaatschapsformulier
Met dit formulier kunt u zich aanmelden als A-lid van de Coöperatie Hedikhuizen Duurzaam
U.A. Hiermee geeft u aan dat duurzaamheid voor u belangrijk is voor nu en voor in de
toekomst. U bekend bent met het initiatief om Hedikhuizen duurzaam te maken. Dit voor
zover het tot de mogelijkheden behoort. Als lid van deze coöperatie heeft u via de Algemene
Ledenvergadering inspraak in de keuzes die worden gemaakt.
Aan dit A-lidmaatschap zitten geen financiële verplichtingen.
Wat krijgt u voor dit lidmaatschap:
- Stemrecht; Volgens de statuten hebben alle A-leden, tezamen, 1 stem.
- Een energiecoach; Als u hierin interesse heeft, plant de coach een gesprek met u om
gezamenlijk de mogelijkheden tot energiebesparing te bespreken.
Dit keukentafelgesprek is gratis en vrijblijvend.
- Updates; U wordt op de hoogte gehouden van de status van zonnepanelen en
warmtenet via website, nieuwsbrief en informatieavonden.
- Registratie in het ledenregister. Deze gegevens worden, conform de AVG-richtlijnen,
zorgvuldig beheerd. Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt of gedeeld.
Wat vragen we van u:
- Hedikhuizen Duurzaam vraagt u om dit formulier in te ondertekenen met naam en
adresgegevens. Na inlevering zullen we u als A-lid registreren.
- We vragen ook om een kopie van uw laatste energienota. Deze is nodig om het totale
gasverbruik in het dorp te bepalen. De totale warmtebehoefte is nodig om de capaciteit
van het warmtenet te bepalen. De energienota worden niet met andere leden of
derden gedeeld en wordt vernietigd als de totale warmtebehoefte in kaart is gebracht.
Hierbij verklaar ik een A-lidmaatschap aan te gaan bij Coöperatie Hedikhuizen Duurzaam U.A.
Dit lidmaatschap is gratis. Ik ondersteun dit initiatief, maar mijn handtekening verplicht mij
tot niets.
Naam :

________________________________________

Adres:

________________________________________

Postcode:

__________________

Datum:

__________________. Handtekening:

10-02-2020

Woonplaats : Hedikhuizen

Interesse peiling
Met dit formulier willen wij uw interesse peilen.
Energiebesparing
Ik heb interesse in energiebesparende maatregelen voor mijn woning
Ik ben geïnteresseerd in een adviesgesprek met een energie coach bij mij aan huis
Zonne-energie
Ik heb al panelen op mijn eigen huis
Ik ben van plan panelen op mijn eigen huis te plaatsen
Ik heb interesse om mee te doen in een postcoderoos binnen de wijk Hedikhuizen
Ik heb interesse in een collectieve rentedragende belegging in zonnepanelen
via Hedikhuizen Duurzaam (met SDE-subsidie)
Warmtenet
Ik heb het voornemen om mijn huis aardgasvrij te maken
Ik ben voornemens om de energietransitie individueel te regelen
Ik heb interesse in een collectief warmtenet op basis van 100% zonnewarmte
Ik heb interesse in een collectief warmtenet op basis van restwarmte
van de steenfabriek
Vrije opmerkingen:

Uw keuze is niet bindend.
Naam :

________________________________________

Adres:

________________________________________

Postcode:

__________________

10-02-2020

Woonplaats : Hedikhuizen

