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Jouw Maatschappelijke Bijdrage
Klanten van de AGEM kiezen bewust
voor groene energie uit de regio.
Zij kiezen voor ‘samen opwekken’ en
‘samen werken aan een duurzame
en energieke Achterhoek’. De AGEM
verleidt mensen niet met cadeaus
en actiekortingen. In plaats daarvan
stelt de AGEM haar klanten in de
gelegenheid zélf 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.
Wil jij ook groene energie uit de
Achterhoek?
Overstappen is heel eenvoudig.
Nadat jij enkele gegevens hebt
ingevuld op onze website, ontvang
je ons persoonlijke voorstel en
prijsopgave. Hiermee kun je jouw
eigen afweging maken en zo jouw
bijdrage leveren aan een duurzame
en energieke Achterhoek.
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Alle actuele informatie over de
activiteiten van de AGEM vind je op
de website. Ook overstappen naar de
AGEM doe je in een paar stappen op
de website. Heb je toch nog vragen
en wil je deze graag persoonlijk
bespreken met een medewerker?
Dat kan! Een team van enthousiaste
medewerkers is telefonisch te
bereiken tot acht uur ’s avonds op
werkdagen en helpt jou graag verder.

Contact met de AGEM
www.agem.nu
info@agem.nu
0314 82 03 88
Postbus 134, 7000 AC DOETINCHEM
Like ons op Facebook
Volg ons op Twitter @AGEM2030
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Jaarlijks geven we honderden
miljoenen euro’s uit aan energie.
Al dat geld vloeit uit de regio. Door
samen groene energie op te wekken
en te gebruiken wil de AGEM deze
geldstroom ombuigen en terug laten
vloeien naar de Achterhoek. Dat is
goed voor de lokale economie en
werkgelegenheid en draagt bij aan
een duurzame regio.

De AGEM streeft naar een
energieneutrale Achterhoek:
Achterhoekers wekken samen net
zoveel groene energie op uit zon, wind
en biomassa, als dat zij met elkaar
verbruiken. Zo werken we aan een
leefbare en gezonde leefomgeving,
voor nu en voor later.
De AGEM is Echt Achterhoek!
Opgericht door de acht gemeenten
van de Regio Achterhoek. Door samen
te werken met lokale initiatieven
zorgen we voor een investering
in energiebesparing en duurzame
energieopwekking, die ten goede komt
aan de gemeenschap.

Dat maakt ons minder afhankelijk
van grote buitenlandse spelers en de
grillige prijsontwikkeling van fossiele
brandstoffen. De energietransitie
in onze regio organiseren we als
Achterhoekers met elkaar. De AGEM is
van, voor en door Achterhoekers.
Opwekken
Uit mest, snoeiafval, wind en
zonnestralen wordt energie
opgewekt in de Achterhoek. De
AGEM is betrokken bij tientallen
kleine en grote initiatieven van
particulieren en organisaties,
die zelf groene energie willen
opwekken. De AGEM bundelt de
kennis en brengt de partijen bij
elkaar. Bijvoorbeeld bij lokale
energiecorporaties die het mogelijk
maken voor particulieren om hun
zonnepanelen te plaatsen op het
dak van een groot gebouw.
Via onze website informeren
we Achterhoekers over onze
opwekprojecten en die van anderen.
We brengen particulieren die zelf
zonnestroom willen opwekken in
contact met Achterhoekse leveranciers
van zonnepanelen.

Leveren
We leveren groene energie die in
de Achterhoek wordt opgewekt aan
particulieren en organisaties in de
Achterhoek. Klanten van de AGEM
betalen een eerlijke prijs voor een
streekproduct.
Besparen
De meest effectieve en duurzame
manier om samen een energieneutrale
Achterhoek te creëren, is besparen op
energiegebruik. Samen met stichting
Achterhoek Duurzaam Verbouwen
(ADV) en de Achterhoekse gemeenten
stimuleert de AGEM bewoners
bewuster met energie om te gaan.
Met vragen kunnen zij zich wenden tot
verduurSaamEnergieloket.nl
Om inzicht te krijgen in hun
energiegebruik kunnen klanten van
de AGEM een gratis energiescan
laten uitvoeren. Deze scan levert
bijvoorbeeld tips op waar en hoe
isolerende maatregelen getroffen
kunnen worden aan de woning.

