11/10/2017

Hemubo kiest voor Almeerse Wind

Subscribe

Past Issues

Hemubo stapt over op groene energie!

Translate
Bekijk deze e-mail in je browser

HEEL HEMUBO STAPT OVER OP GROENE ENERGIE!
Bouwonderneming Hemubo – gespecialiseerd in nieuwbouw, renovatie en onderhoud van
vastgoed en civiele objecten – heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met
Almeerse Wind voor de afname van duurzame, lokaal opgewekte energie voor al haar
bedrijfsonderdelen. Niet alleen het hoofdkantoor in Almere, maar ook het kantoor in
Amsterdam van het onlangs overgenomen bouwbedrijf Hillen & Roosen stapt over op
groene energie.
Daarnaast zal Almeerse Wind ook groene stroom gaan leveren aan alle circa 150
bouwplaatsen en -projecten per jaar door heel Nederland, waar Hemubo en Hillen &
Roosen actief zijn. Met Almeerse Wind gaat Hemubo naar een volledige CO2-neutrale
footprint voor haar elektraverbruik. Ook levert Almeerse Wind groen gecompenseerd gas,
waarmee tevens de warmtevraag CO2-neutraal wordt ingevuld.
Duurzaam denken én duurzaam doen
Duurzaam zijn betekent voor Hemubo niet alleen vergroening van interne processen,
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middelen en milieu maar ook dat zoveel mogelijk medewerkers thuis ook groene energie
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gebruiken. Daarom zal Hemubo tevens ﬁnancieel in Almeerse Wind participeren en het
rendement daarvan inzetten om de circa 350 Hemubo-medewerkers hun eigen
huishouden voordelig te kunnen laten vergroenen. Hierdoor zal het aantal leden van
Almeerse Wind binnenkort verder groeien.

Onze coöperatie in cijfers
Even weer enkele cijfers over de actuele stand van zaken:
142 leden
180 overig geïnteresseerden (die de nieuwsbrieven ook ontvangen)
82 geïnteresseerden voor energielevering
waarvan 67 reeds klant van ons handelshuis om, volgens Natuur & Milieu en
Greenpeace de schoonste stroomleverancier van Nederland!
116 geïnteresseerden om te investeren in onze molens
waarvan 20 al een achtergestelde lening van gemiddeld € 2.200 hebben verstrekt
(hiermee bekostigen we de groei van onze coöperatie)
Heb je ook interesse om te investeren in je eigen coöperatie? We bieden een meer dan
redelijke vergoeding voor jouw ﬁnanciële ondersteuning. Interesse? Stuur dan een mailtje
aan Almeerse Wind of bel voorzitter John van Diepen op 06 212 612 68.

Volg ons via Facebook
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