Beste mevrouw, heer,
Met uw investering in windpark Houten bewijst u dat het keerpunt is bereikt. Groene energie is er
niet meer voor de enkeling, maar voor iedereen. Zo helpt u mee de CO2-uitstoot flink te
verminderen. Dank daarvoor!
Uw windrendement
U krijgt ieder jaar rendement over uw obligaties van ons. De hoogte van uw variabele rendement is
gebaseerd op de prestaties van windpark Houten over de periode van oktober 2016 tot en met
september 2017. Het windpark Houten heeft afgelopen jaar ruim 7,7 GigaWattuur groene stroom
opgewekt. Uw windrendement over uw obligaties met variabel rendement is daarom 4,5%. En wij
hebben met u afgesproken dat u ieder jaar profiteert van een vast rendement. U ontvangt daarom
ook dit jaar 4% rendement over obligaties met vast rendement.
Uitbetaling van uw windrendement
U ontvangt uw windrendement binnen enkele dagen op uw rekeningnummer. U herkent de
uitkering op uw bankafschrift aan de toelichting 'Uw windrendement'. Omdat wij u met deze e-mail
op de hoogte stellen, krijgt u geen aparte nota.
Windpark Houten uitgerust met uilenveren
Dit jaar zijn we samen met de gemeente Houten, een klankbord groep en enkele omwonenden
verder op zoek gegaan naar een oplossing voor het verminderen van de ervaren geluidsoverlast
van Windpark Houten. Samen hebben we besloten om de windmolens uit te rusten met uilenveren.
Deze speciale kunststof veren moeten zorgen voor een geluidsreductie voor de direct
omwonenden. De toepassing van de ‘uilenveren’ is afgekeken van de natuur. Uilen zijn nachtdieren
die met hun bijzondere veren een prooi geruisloos kunnen benaderen. De veertjes doorbreken
namelijk de luchtstroom langs hun vleugels. Daarnaast is er een demper geplaatst op een van de
windmolens. Deze moet de bromtoon die ervaren wordt dempen.
Heeft u nog vragen?
Bel met onze Klantenservice op 0900 – 0201 (€ 0,45 per gesprek + uw gebruikelijke
belkosten). Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.
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