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ProjectenLevering Diensten

Coöperatieve vereniging Achterhoekse Groene Energiemaatschappij U.A.
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+
Achterhoekse Energiecoöperaties



Wat is AGEM?

 Een maatschappelijk bedrijf voor en door inwoners, 
organisaties en bedrijven in de Achterhoek

 Een onafhankelijke onderneming die samenwerkt 
met Achterhoekse bedrijven, lokale initiatieven en 
maatschappelijke organisaties

 Een energiecoöperatie met als doelen besparen, 
opwekken en leveren van energie
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Waarom AGEM?

 Snel overschakelen op groene energie van eigen 
Achterhoekse bodem (energieneutraal 2030) 

 Werkgelegenheid in de regio houden 
 Meer dan 200 miljoen euro per jaar uit regio 
 Investering enkele miljarden
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PCR: Achterhoeks succes!

Al meerdere succesvolle projecten!
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Zonnig Zieuwent                  Duurzame Energie Eibergen(3x)    Noaberzon Vragender (2x)

Groenkracht Groenlo (2x) Wichmond Vierakker De Zonders Beltrum (2x)
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Maatschappelijke Bijdrage

 Stroom van AGEM is eerlijk geprijsd streekproduct
 Iedere klant krijgt 24 euro per jaar om Achterhoek 

duurzamer te maken (Maatschappelijke Bijdrage)
 €1/maand stroom en €1/maand gas
 Collectief lokaal initiatief = verdubbeling

Maatschappelijke Bijdrage eerste 3 jaar
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Kom d’r bi-j!
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 Neem uw eigen zonne-energie af
 AGEM regelt teruggaaf energiebelasting voor leden
 87% alle coöperatieleden doet mee!
 Heeft u nog een langlopend contract? AGEM 

vergoedt overstapboete tot €50,- voor zowel stroom 
als gas (dus max. €100,-)

Resterende looptijd contract Maximale opzegvergoeding per 
product (stroom – gas)

1,5 jaar €50 stroom - €50 gas

1,5 tot 2 jaar €75 stroom - €75 gas

2 tot 2,5 jaar €100 stroom - €100 gas

Meer dan 2,5 jaar €125 stroom - €125 gas



OverSTAPPEN

 Stap 1: AGEM benadert alle leden (indien gewenst)
 Voorbeeldberekening 1- en 3-jaarscontract

 Stap 2: Indien akkoord maakt AGEM definitieve 
contract op en stuurt u deze toe

 Stap 3: Ondertekenen contract en retour sturen, 
meterstanden en kopie ID opsturen

 Stap 4: uiterlijk per 1 april 2018 genieten van 
Achterhoekse energie! 
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Zelf OverSTAPPEN
 Stap 1: Ga naar 

https://agem.nu/overstappen/voorbeeldberekening/
 Stap 2: Controleer postcode en vul juiste gegevens in

 Resultaat  voorbeeldberekening

 Stap 3: Voorbeeldberekening akkoord? Ga verder in 
het proces om het contract op te maken

 Stap 4: Contract akkoord? Ondertekenen, 
meterstanden doorgeven en kopie ID aanleveren
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ER ZIT ENERGIE IN HUMMELO!
KOM D’R BI-J.
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VRAGEN

24-01-18


