Op zoek naar een verlaging van je elektriciteitskosten? Wens je over te schakelen
naar groene stroom, maar ontbreekt het je aan investeringsmiddelen? Beschikt
jouw school over een schaduwvrij dakoppervlak voor het installeren van minimum
40 zonnepanelen?

Dan biedt CoopStroom een geschikte oplossing!

Via particuliere aandeelhouders, zorgt onze coöperatie voor de nodige financiering van
jouw zonnepanelen voor groot verbruik. In samenwerking met je schoolbestuur voeren we
de installatie volledig uit en staan gedurende 20 jaar in voor de uitbating, garantie,
verzekering, onderhoud en herstellingen. Heel wat scholen werken al met ons samen.

Bovendien leveren we jouw school milieuvriendelijke elektriciteit aan een lage, vaste
prijs, en dit voor 20 jaar. Daarna word je eigenaar van de installatie en geniet je nog voor

10 à 15 jaar van gratis elektriciteit!

Ontdek jouw voordelen als projectpartner van CoopStroom!

Wie zijn we?
CoopStroom is een coöperatie met een
ecologisch en sociaal oogmerk, dat deel
uitmaakt van Rescoop, een netwerk van
erkende burgercoöperaties. Opgericht en
volledig werkzaam met onbezoldigde
vrijwilligers, zetten wij ons in voor de
financiering en lokale productie van groene
energie. Lees meer over ons model ...

Bekijk onze realisaties

Interesse om samen te werken? Snel beslissen is belangrijk!
Met de komst van de nieuwe digitale meter is het als school essentieel om nog voor eind
2020 nieuwe zonnepanelen laten installeren. Dan behoudt je installatie immers de
keuzemogelijkheid om deze meter als een terugdraaiende meter te laten werken, en dit
gedurende 15 jaar. Lees meer ...

Waarom is die terugdraaiende teller zo belangrijk voor jouw school?
Zonnepanelen hebben het hoogste rendement tijdens de zomer. Wat je tijdens zomerse
dagen op het net steekt en tijdens koude, donkere winterdagen van het net afneemt, wordt
via de terugdraaiende teller, netjes verrekend.

Voor jouw school, die tijdens de zomervakantie gesloten is, en zodoende tijdens die
periode een laag verbruik kent en veel stroom op het net plaatst, kan deze verrekening
heel voordelig zijn. Op die manier kunnen wij jou de garantie bieden op een financieel
rendabele installatie en een vaste elektriciteitsprijs, die heel wat lager zal uitvallen dan
wat de standaard energieleveranciers hanteren.

Neem nog vandaag contact met ons op!
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