Mail obligaties A-B
Onderwerp: Uw rendement op uw obligaties windpark Houten (A+B)
Beste mevrouw, heer,
U heeft obligaties in windpark Houten. Met deze obligaties profiteert u niet alleen van een
aantrekkelijk rendement maar investeert u ook in duurzame energie. En draagt u dus bij aan
een duurzame toekomst. 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
2017 tot en met september 2018. Het windpark Houten heeft afgelopen jaar ruim 10,5
GigaWattuur groene stroom opgewekt. Uw windrendement over uw obligaties met variabel
rendement is daarom 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.

Ontwikkelingen in Windpark Houten
Om de beleving van de nachtelijke geluidshinder te verminderen, hebben we de windmolens
vorig jaar uitgerust met kunststof uilenveren. Daarnaast is er een demper geplaatst op een
van de windmolens. Dit jaar hebben we van 12 april tot 11 juli een proef gedaan met een
aangepast draaiprogramma. Tijdens de proef draaiden de windmolens vaker overdag en ’s
nachts volgens een speciaal ontwikkeld programma om maximale geluidsvermindering te
bereiken. Naar aanleiding van deze proef en de vorig jaar getroffen maatregelen heeft de
Universiteit van Utrecht belevingsonderzoeken uitgevoerd. Dit najaar wordt de rapportage
gepubliceerd op https://www.houten.nl/burgers/natuur-milieu-enduurzaamheid/duurzaamheid/energie/windpark-houten/

Heeft u nog vragen?
Bel met onze Klantenservice op 088 - 8 955 955 (u betaalt uw gebruikelijke belkosten). Wij
zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.
Met vriendelijke groet,

Hans Peters

