
 
 

 
Stroomtuin is een initiatief van Energie Coöperatie IJlst u.a. 

 
 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 1 

Inschrijfformulier  
 
Door dit formulier in te vullen, maakt u kenbaar 
deel te willen nemen aan de Stroomtuin, wordt u 
lid van de Energie Coöperatie IJlst u.a. en geeft u 
een indicatie van het aantal certificaten voor 
zonnepanelen dat u denkt aan te schaffen.  
 

Mevrouw / de Heer / Familie* 

Naam: ………………………………………………………………………………… 

Voorletters: …………………………………………………………………………... 

Geboortedatum: …………………………………………………………………….. 

(In geval van zakelijke deelname) 

Bedrijfsnaam: …………………………………………………………………………. 

KvK nummer: …………………………………………………………………………. 

 

Straat + huisnummer: ………………………………………………………………. 

Postcode: ……………………………….……… check binnen de ‘roos’: ja / nee* 

Plaats: ………………………………………………………………………………… 

 

E-mailadres: …………………………………………………………………………. 

Telefoon vast: ………………………………………………………………………… 

Telefoon mobiel: ……………………………………………………………………… 

 

Stroomverbruik per jaar: ……………………………………………………kWh 

Aansluitnummer/ EAN code: ………………………………………………………. 

(EAN code is te vinden op de jaarafrekening van het energiebedrijf) (voor elke aansluiting een apart 

formulier invullen svp)  

Huidige energiemaatschappij: …………………………………………………….. 

Stuur het ingevulde formulier  

voor 15 december op naar: 

 

Energie Coöperatie IJlst 

p/a De Smak 18 

8651 CR  IJLST 



 
 

 
Stroomtuin is een initiatief van Energie Coöperatie IJlst u.a. 

 
 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 2 

Ik heb de intentie om met (max 40): …………1 certificaten voor zonnepanelen deel te 

nemen aan de Stroomtuin. 

(1) Uw jaarverbruik in kWh gedeeld door 245 en naar beneden afgerond. Verwacht u wijzigingen in uw 
woonsituatie (kinderen de deur uit, aanschaf elektrische auto, etc), laat u dan door ons adviseren over 
het aantal certificaten dat u nodig hebt. 

 

Ik wil wel / niet * gebruik maken van de financieringsmogelijkheid voor de aanschaf 

van certificaten voor zonnepanelen. 

 

Om bij de definitieve aanbieding te kunnen deelnemen word ik lid van de Energie 
Coöperatie IJlst u.a. Voor €10,- ben ik lid tot en met 31 december 2018.  

 

Ik ben al donateur: ja / nee* 

Als donateur betaalt u geen contributie tot eind 2018. 

  

Hierbij machtig ik de Energie Coöperatie IJlst u.a. om eenmalig de contributie van 
€10,- van mijn bankrekening af te schrijven. 

Mijn IBAN nummer is: …………………………………………………………… 

 

Opmerkingen 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ondertekening 
 

Plaats: ……………………………… Datum: …………………………………………..…. 

 

Naam: ……………………………………………        

 

 

Handtekening 

 

 

                                                           

 

Stuur het ingevulde formulier  

voor 15 december op naar: 

 

Energie Coöperatie IJlst 

p/a De Smak 18 

8651 CR  IJLST 


