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Beste ………,
Vorig jaar kocht u obligaties in windpark Houten. Met deze obligaties investeert u in duurzame
energie, profiteert u van een vast rendement en draagt u bij aan een duurzame toekomst.
Daarom zijn we blij met uw vertrouwen in ons.
Windpark Houten wekt sinds oktober 2013 duurzame elektriciteit op voor klanten van Eneco. Helaas
hebben we minder opgewekt dan verwacht. In deze brief informeren we u graag over de
opbrengstverwachting van het windpark.
Maatwerkvoorschriften windpark Houten
Windpark Houten heeft bijzondere maatwerkvoorschriften afgesproken met gemeente Houten. Dit
betekent dat we afspraken hebben gemaakt over de mate van geluidsproductie en schaduw van
bewegende windmolenwieken. Ondanks zorgvuldige berekeningen bij de start van het windpark,
betekenen deze voorschriften in de praktijk dat de windmolens vaker stilstaan dan voorzien. Dit
betekent dat het windpark minder duurzame elektriciteit produceert dan we hadden verwacht.
Geen invloed op rente
De lagere elektriciteitsproductie heeft geen gevolgen voor u als obligatiehouder. U heeft een obligatie
met een vaste rente van 4%. De lagere opbrengstverwachting heeft géén invloed op de uitkering van
uw rente en terugbetaling van uw inleg. Voor een overzicht van de overige risico’s die horen bij dit
financiële product verwijzen we u naar het prospectus.
Inwisselen obligaties
Mocht u toch overwegen uw obligaties terug te verkopen, dan kan dit tot en met 31 december 2014.
In de bijlage vindt u hierover meer informatie.
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Meer informatie of vragen?
In de bijlage vindt u een uitgebreidere toelichting op deze brief en aanvullende vragen en
antwoorden. Op windparkhouten.nl/obligaties kunt u deze informatie ook nalezen en het prospectus
inzien. U kunt ook altijd contact met ons opnemen, via info@windparkhouten.nl.
Met vriendelijke groet,

Katja Langen
Directeur Wind op Land
PS. Volgende week ontvangt u per e-mail meer informatie over het eerste productiejaar van
windpark Houten.
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