investeren in zonnepark
Amstelwijck Dordrecht.

profiteer
van de zon!
ontvang
4% rente

zonnepark Amstelwijck.
Groene stroom in Dordrecht

Op het terrein tussen de oostelijke afrit ’s-Gravendeel van de A16, de N3 en
de spoorverbinding tussen Dordrecht en Breda ligt zonnepark Amstelwijck.
Hier wekken zo’n 11.500 zonnepanelen duurzame energie op. Genoeg om
1.500 huishoudens van groene stroom te voorzien. Inwoners van van de
gemeente Dordrecht kunnen meeprofiteren van het zonnepark.
	Pak deze unieke kans. Investeer in groene stroom via
www.zonamstelwijck.nl.

Meedelen in de opbrengst
Dat kan vanaf 250 euro
Wij laten u graag meedelen in de opbrengst. U investeert eenmalig in de
vorm van een obligatie. De obligaties hebben een waarde van € 250,- per
stuk. Per woonadres mag op maximaal 24 obligaties (€ 6.000,-) worden
ingeschreven.

Wat levert het op?
• Per obligatie investeert u € 250,- plus € 5,- emissiekosten
(2%, eenmalig, bij start)
• Tijdens de looptijd van 10 jaar ontvangt u elk jaar 4% rente en een
aflossing van € 27,78 (aflossing vanaf het tweede jaar)
• U heeft na 10 jaar totaal € 310,- ontvangen op uw investering van €255,-

Lees de voorwaarden in het Informatie Memorandum
zonnepark Amstelwijck op www.zonamstelwijck.nl.

laat de zon maar schijnen!

Inschrijven
Van 1 juni t/m 31 juli 2021 kunt u inschrijven op de obligaties. Dit kan
eenvoudig via een formulier op www.zonamstelwijck.nl. Inwoners uit
Dordrecht krijgen voorrang. Inwoners van andere HVC-gemeenten komen
op een wachtlijst en worden bij voldoende ruimte ingeschreven. Wees er op
tijd bij want er wordt voor maximaal € 230.000,- uitgegeven, en op = op!
Lees voor inschrijving de voorwaarden in het Informatie Memorandum, te
vinden op de website.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.zonamstelwijck.nl.

Over ECD
Zonnepark Amstelwijck is een initiatief van Energiecoöperatie Dordrecht
(ECD). ECD is een samenwerking tussen de gemeente Dordrecht en energieen grondstoffenbedrijf HVC. Het doel is om de ontwikkeling en het gebruik
van duurzame energie in Dordrecht te stimuleren.

zonnepark Amstelwijck.
Productiecapaciteit: 4,6 MWp
Verwachte opbrengst per jaar: 4.600 MWh
met de jaarproductie van de zonneweide kun je 30 miljoen
kilometer elektrisch rijden met een auto. Dat is 760 keer een
rondje om de aarde.
Aantal huishoudens jaarlijks voorzien van
groene stroom: circa 1.500

Reductie CO2: circa 2.600 ton per jaar
gelijk aan 690 auto’s minder op de weg.

het zonnepark
Tussen de oostelijke afrit ’s-Gravendeel van de A16, de N3 en
de spoorverbinding tussen Dordrecht en Breda.

Aantal zonnepanelen: 11.500

M

Oppervlakte: circa 60.000 m2

Inwoners van Dordrecht kunnen meeprofiteren van de opbrengst
van zonnepark Amstelwijck door het kopen van obligaties.
Interesse? Inschrijven kan via www.zonamstelwijck.nl.

