Investeren
in energieopslag
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Investeren in energieopslag kan om meerdere redenen interessant zijn.
De één ziet vooral kansen in het mogelijke verdienmodel. De ander wil
graag meer van de zelf geproduceerde duurzame energie gebruiken
binnen de eigen bedrijfsvoering.
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Uniek aan Windunie Energieopslag:
Een energieopslagsysteem vraagt om hoge in-
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Breed netwerk en in contact met betrokken

Windunie: ook voor opslag
Windunie neemt deel aan onderzoeks- en pilotprojecten en vergroot daarmee haar kennis over
energieopslag. Door de jarenlange ervaring met
windprojecten kan Windunie u ook op het gebied
van energieopslag ondersteunen bij project-

partijen.
Coöperatieve gedachte: ontwikkelen in
lokaal eigendom.

Referenties:
WindStock: studie naar de financiële haalbaarheid van energieopslag in combinatie
met windmolens en zonnepanelen.
PPS Energie en Landbouw: publiek-private
samenwerking naar de rol van de landbouw
in de energietransitie.
Ondersteuning beheer Greenchoicemegabatterij bij Windpark Hartel2.

Meer weten?

‘Samen kom je verder’

Myrte Koch
030 753 31 00

Dat is de basisgedachte van Windunie.

myrte.koch@windunie.nl

Vanuit deze gedachte zijn we gestart
en zo gaan we verder. Wij geloven
dat langdurige samenwerking leidt tot
waardecreatie en een bijdrage aan de
transitie naar duurzame energie met
profijt in de regio.
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