JOUW MAATSCHAPPELIJKE
BIJDRAGE
DOET ER TOE!

AGEM stelt klanten in de gelegenheid een cadeau weg te geven aan één
van de geselecteerden duurzame bestemmingen in de Achterhoek. Dit noemen we ’Jouw Maatschappelijke Bijdrage’. Voor ieder jaar dat jij gas en groene stroom afneemt, mag je €24 euro besteden aan een lokaal en duurzaam
initiatief. Jij kiest zelf aan welk project jouw Maatschappelijke Bijdrage wordt
besteed. Dat kan een project zijn van een maatschappelijke organisatie of
een product of dienst die bijdraagt aan energiebesparing of duurzame energie opwekking. Op die manier draagt jouw overstap op groene energie uit de
Achterhoek concreet bij aan een duurzame en sociale Achterhoek.

MET ENERGIE VAN AGEM DRAAG JIJ BIJ AAN EEN DUURZAME
EN SOCIALE ACHTERHOEK!

VOORBEELD HOE
JIJ JOUW MAATSCHAPPELIJKE
BIJDRAGE KUNT
BESTEDEN
De Ledenactie
Als een lid van een vereniging
klant wordt van AGEM, kan hij zijn
Maatschappelijke Bijdrage koppelen
aan zijn vereniging. Zo kan de vereniging maatregelen treffen voor
energiebesparing, zoals:
• het plaatsen van zonnepanelen op
het dak van de accommodatie;
• het vervangen van energieverslindende apparaten door energiezuinige apparatuur (bijvoorbeeld
koelkast, vriezer, cv-ketel);
• het vervangen van de lichtmastverlichting door LED-verlichting.
Als een vereniging een wervingsactie
organiseert onder haar leden, verdubbelt AGEM de Maatschappelijke
Bijdrage. Zo kan jouw bijdrage oplopen tot wel € 144 euro!

50 leden naar AGEM
7200,- euro voor de club!
• Een lid dat overstapt op AGEM
voor een 3-jarig contract krijgt
direct €72,- beschikbaar als
Maatschappelijke Bijdrage;
• Bij een ledenactie verdubbelt AGEM
de Maatschappelijke Bijdrage naar
€ 144,- voor deze drie jaar;
• 50 leden zorgen hiermee voor
€ 7200,- die door de vereniging
besteed kan worden aan maatregelen voor duurzame energieopwekking of energiebesparing;
• AGEM ondersteunt de ledenactie
met communicatiemateriaal en het
organiseren van een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden;
• Overstappen op AGEM is gemakkelijk en je betaalt een eerlijke
prijs voor een eerlijk Achterhoeks
product.
Wil je meer weten over de mogelijkheden van de Maatschappelijke
Bijdrage en een ledenactie, neem dan
contact met ons op.

Contact
www.agem.nu
info@agem.nu
0314 82 03 88
Postbus 134, 7000 AC DOETINCHEM
Like ons op Facebook
Volg ons op Twitter @AGEM2030

