Wat is Noordlicht
Noordlicht is een coöperatieve vennootschap die burgers samenbrengt om te investeren in
projecten rond hernieuwbare energie (zon, wind, kleine waterkracht), energiebesparing en
rationaal energieverbruik, en zo bij te dragen tot een vermindering van de broeikasgassen.
Als lid van de koepelorganisatie REScoop Vlaanderen volgen we daarbij de ICA principes
(https://www.ica.coop/en) en opereren we vanuit 6 fundamentele waarden: zelfredzaamheid,
verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.
Onze realisaties

Jannemieke, Zaventem (09/2020)
57 panelen, 16.25 kWp
Jaarlijkse productie: 15 MWh
Jaarlijkse CO2 besparing: 3.9 ton

Kouterschool, Londerzeel (11/2020)
38 panelen, 14.06 kWp
Jaarlijkse productie: 13 MWh
Jaarlijkse CO2 besparing: 3.4 ton

Sint-Annasite, Opwijk (03/2021)
114 panelen, 51 kWp
Jaarlijkse productie: 46 MWh
Jaarlijkse CO2 besparing: 12 ton

WZC Molenstee, Kampenhout (04/2021)
216 panelen, 117 kWp
Jaarlijkse productie: 95 MWh
Jaarlijkse CO2 besparing: 25 ton

Wat zoeken we
We zijn altijd op zoek naar nieuwe projecten en naar bedrijven die samen met ons een bijdrage
willen leveren aan de energietransitie. We willen meer duurzame energie produceren en
daarvoor zijn we op zoek naar daken om zonnepanelen te installeren.
Misschien is er al aan gedacht om zonnepanelen te installeren maar ontbreekt de ervaring en
expertise, past het niet in het budget, of blijft het zoeken naar een sociale meerwaarde of
betrokkenheid van de lokale gemeenschap.
Hoe werkt het
U geeft ons toelating om het dak te gebruiken. Na een positieve technisch-economische
haalbaarheidsstudie en een stabiliteitsstudie zorgen wij voor het detailontwerp, de levering en
installatie, verzekering en onderhoud van de zonnepanelen. De investering wordt in zijn geheel
gedragen door lokale coöperanten. Dat kunnen ook werknemers van het bedrijf zijn die op die
manier rechtstreeks betrokken worden bij het duurzaamheidsbeleid van de onderneming. Via
infosessies, sociale media en gerichte berichten betrekken we de burgers/werknemers bij het
project.
Gedurende de looptijd van de overeenkomst wordt de verbruikte zonnestroom aan een
voordelige prijs aangekocht. Op die manier wordt er onmiddellijk bespaard op de operationele
kosten. Op het einde van de overeenkomst wordt de installatie kosteloos overgedragen.
Voordelen
•
•
•
•
•

Vermindering van CO2-voetafdruk
Blijvend lagere energiefactuur
Geen eigen financiële inbreng nodig
Samenwerking met en gedragen door de lokale gemeenschap/de werknemers
Positieve communicatie, en versterkend imago

MAAK DEEL UIT VAN DE ENERGIETRANSITIE!

CONTACT
info@noordlicht.be
www.noordlicht.be

