Het lidmaatschap
van Windunie
Als lid van Windunie profiteert u van de kracht van het collectief op het
gebied belangenbehartiging, kennisdeling en rendement. Maar er zijn nog
veel meer redenen om lid te worden, zowel voor bestaande als voor nog te
realiseren zonne- en windparken.
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Voordelen van het lidmaatschap:
Aantrekkelijke tarieven voor de diensten van
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Uniek aan het lidmaatschap:
Coöperatief ondernemen: samen sterker,
kennis delen en klaar voor de toekomst.
De beste producten en diensten: zelf de regie
houden en begeleiding waar ú dat wenst.
Financieel rendement: investeringskansen
in projecten van Windunie.
Belangenbehartiging en lobby: een sterke positie
voor duurzame energie in lokaal eigendom.
Leren van elkaar: een netwerk opbouwen en
toegang tot een portaal voor kennisdeling.

‘Samen kom je verder’

Meer weten?
Mariska Weijer

Dat is de basisgedachte van Windunie.

030 753 31 00

Vanuit deze gedachte zijn we gestart

mariska.weijer@windunie.nl

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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