KOOP NU UW
ZONNEPANELEN
BIJ EEN
ACHTERHOEKSE
INSTALLATEUR

Achterhoekse
zonnepanelenaanbieders
AGEM heeft speciaal voor jou vĳf
installateurs uit de Achterhoek geselecteerd, zodat je een weloverwogen
keuze kunt maken. Voor een goede
vergelĳking en een overzicht van de
installateurs en de criteria ga je naar
onze website agem.nu/zonnepanelenaanbod.
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IK KOOP ZONNEPANELEN BIJ ECHT
ACHTERHOEKSE
LEVERANCIERS
En ik ontvang gratis groen gas
van AGEM
Stap 1: ga naar agem.nu/gratisgroengas.
Stap 2: bekĳk de websites van de vĳf
deelnemende installatiebedrĳven.
Stap 3: vul vrĳblĳvend je gegevens in
via de actiebutton vòòr 31 mei.
Stap 4: je wordt benaderd voor een
persoonlĳk voorstel.
Stap 5: maak je aankoopbeslissing
vòòr 31 juli.
Stap 6: neem contact op met AGEM en
ontvang 3 maanden gratis groen gas
(de actie loopt tot eind 2015).

Actievoorwaarden
Je stapt over op een contract van
AGEM voor de levering van gas en of
elektriciteit.
• Je kunt zelf de looptĳd van het contract bepalen.
• Je kunt kiezen voor groen gas van
proefboerderĳ de Marke:
Je krĳgt de eerste 275 m3 gratis,
all-in (inclusief energiebelasting en
btw).
275 m3 groen gas heeft een waarde
van ongeveer €195 (€0,71 per m3).
De levering van groen gas gaat in
vanaf juni 2015.
• Je kunt kiezen voor aardgas uit
Groningen:
Je krĳgt de eerste 325 m3 gratis
all-in (inclusief energiebelasting en
btw).
275 m3 gas heeft een waarde van
ongeveer €195 (€0,61 per m3).
Kĳk op de site van AGEM voor actuele prĳzen.
• Je krĳgt de vergoeding bĳ je eind- of
jaar- afrekening.
• Je krĳgt nooit meer m3 gas vergoed
dan je in werkelĳkheid hebt afgenomen.
Contact
 www.agem.nu
 info@agem.nu
 0314 82 03 88
Postbus 9020
7000 HA Doetinchem

