
Opwekking van duurzame elektriciteit
Investeren kan al vanaf € 250,-

Doet u ook mee?



BurgerZonnepark Vloeivelden Loon op Zand
is een initiatief van ECLoZ | om, de energiecoöperatie in de 
gemeente Loon op Zand. Wij werken hierbij samen met 
Klimaatfonds Nederland, een professionele partner met ruime 
ervaring in bouw en exploitatie van zonneparken en een brede 
kennis van zaken. 

In het BurgerZonnepark Vloeivelden Loon op Zand 
zullen 24.000 zonnepanelen gebouwd en geëxploiteerd worden. 
Daarmee wordt op duurzame wijze energie opgewekt. Genoeg voor 
3.000 huishoudens! 

Zo besparen we flink in CO2-uitstoot en dat is gunstig voor het 
klimaat en voor de luchtkwaliteit van ons en onze (klein-)kinderen. 
Bovendien maakt het ons minder afhankelijk van buitenlandse 
energieleveranciers. We nodigen u uit om mee te investeren in dit 
project.

De inschrijving is geopend!
U kunt één of meerdere obligaties kopen. Deze kosten € 250,- 
per stuk. In ruil voor uw investering in zonne-energie krijgt u 5% 
rente, met een bonusrente van maximaal 2,5% indien mogelijk en 
verantwoord. De looptijd van de obligatielening is 20 jaar. Aflossing 
geschiedt jaarlijks lineair met de mogelijkheid van extra aflossing.

Doet u ook mee?
U vindt het inschrijfformulier op www.ecloz.nl.



“Het BurgerZonnepark is een belangrijke stap in de 
verduurzaming van onze energievoorziening. Het 
biedt daarbij een interessante mogelijkheid om 
te participeren. Zo kunnen wij als ouderen een 
bijdrage  leveren aan de verbetering van de toekomst 
van onze (klein-)kinderen.” - Joan van Oorschot

“De zon geeft mij energie! Het is een 
boost voor mijn humeur. De komst van 
het BurgerZonnepark stimuleer ik graag, 
zodat we minder gebruik hoeven maken 
van fossiele brandstoffen. Ik koester de 
zon en daarom doe ik mee!” - Rhea Flohr

“Prachtig dat we door samen zonne-energie op 
te gaan wekken minder afhankelijk worden. 
We zien nu dat afhankelijkheid alleen maar 
tot hoge energiekosten leidt. Snel duurzaam 
aan de slag in onze eigen gemeente.” 

- Ad van Laarhoven met zoon en kleinzoon

“Zo kan ik als appartementbewoner ook 
mee doen met opwek van zonnestroom. 
Heel goed dat we dit samen doen met het 
BurgerZonnepark op de vloeivelden. Samen 
werken we aan een duurzamere toekomst. 

ECLoZ chapeau!” - Mikel van der Schans

“Wij gaan voor een schone, duurzame 
gemeente. Prachtig dat we dan mee 
kunnen doen en zo samen groene 
energie opwekken. En natuurlijk 
moeten we er samen de schouders 
onder zetten.” - Thijs-Jan Heijda en gezin



Waarom zou ik meedoen?
• Duurzame energie is goed voor milieu en klimaat 
• Een betere toekomst voor uzelf en uw (klein)kinderen
• U draagt bij aan een schonere wereld
• Samen zorgen we voor een groene gemeente
• Naast de aflossingen ontvangt u een mooie rente

Waar vind ik meer informatie?
Voor een goed overzicht van het project en de mogelijkheid tot 
deelname raadpleeg de verschillende documenten op onze website: 
www.ecloz.nl.

Doet u ook mee?
U vindt het inschrijfformulier op www.ecloz.nl.

BurgerZonnepark Vloeivelden Loon op Zand BV
is een 100% dochtervennootschap van 

www.ecloz.nl

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht
Geen prospectusplicht voor deze activiteit.


