
INVESTEREN IN ZONNEPARK 
BRAAMBERGEN IN ALMERE

PROFITEER VAN DE ZON!

ONTVANG 5% RENTE

goed bezig 
met duurzame 

energie



Zonnepark Braambergen
GROENE STROOM OPWEKKEN IN  ALMERE 

Zonnepark Braambergen ligt op de voormalige stortlocatie Braambergen van Afvalzorg in 
Almere. De 26.000 zonnepanelen leveren groene stroom voor zo’n 5.300 huishoudens. 
Het zonnepark maakt deel uit van de nieuwe eindbestemming van Braambergen waar 
natuur, recreatie en sportfaciliteiten gecombineerd worden met duurzame energie. Op dit 
moment worden delen van het terrein al gebruikt voor een mountainbike-parcours en een 
wijngaard. Inwoners van Almere en de provincie Flevoland kunnen meeprofiteren van het 
zonnepark.

Meedelen in de opbrengst
DAT KAN VANAF  250  EURO

Wij laten u graag meedelen in de opbrengst. U investeert eenmalig in de 
vorm van een obligatie. De obligaties hebben een waarde van € 250,- per 
stuk. Per woonadres mag op maximaal 20 obligaties (€ 5.000,-) worden ingeschreven.

Wat levert het op?
•  Per obligatie investeert u € 250,- plus € 5,- emissiekosten (2%, eenmalig, bij start)

• Tijdens de looptijd van 6 jaar ontvangt u elk jaar 5% rente en een aflossing van € 41,67

• U heeft na 6 jaar in totaal € 294,- ontvangen op uw investering van € 255,-

Lees de voorwaarden in het Informatie Memorandum zonnepark Braambergen op  
www.zonbraambergen.nl

Over Energiezorg
Zonnepark Braambergen is gerealiseerd door Energiezorg. Energiezorg is een  
samenwerking tussen de bedrijven Afvalzorg en HVC. Afvalzorg en HVC combineren  
in Energiezorg hun kennis van stortplaatsen en duurzame energieproductie.

ONTVANG

 5%
RENTE!

Pak deze unieke kans. Investeer in groene stroom via 
www.zonbraambergen.nl

Laat de zon maar schijnen!

MEER INFORMATIE

Kijk voor meer informatie op www.zonbraambergen.nl.  

Zonnepark Braambergen

Inschrijven
Van 9 januari t/m 19 februari 2023 kunt u inschrijven op de obligaties. Dit kan eenvoudig 
via een formulier op www.zonbraambergen.nl. Inwoners van Almere en inwoners van de 
provincie Flevoland krijgen voorrang. Inwoners die in andere delen van de verzorgings-
gebieden van Afvalzorg en HVC wonen, komen op een wachtlijst en worden bij voldoende 
ruimte op volgorde van aanmelding ingeschreven. Wees er op tijd bij want er wordt voor 
maximaal € 400.000,- uitgegeven, en op = op!

Lees voor inschrijving de voorwaarden in het Informatie Memorandum, te vinden op de 
website.

http://www.zonbraambergen.nl
http://www.zonbraambergen.nl.
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Zonnepark Braambergen
GROENE STROOM OPWEKKEN IN ALMERE

HET ZONNEPARK

Aantal zonnepanelen: 
26.000

Oppervlakte: circa 10 hectare
dat zijn ± 14 voetbalvelden.

Productiecapaciteit: 14 MWp
Verwachte opbrengst per jaar: 13.000 MWh

Aantal huishoudens jaarlijks voorzien van groene stroom: circa 5.300

Met de jaarproductie van het zonnepark kun je  
80 miljoen kilometer elektrisch rijden met een 
auto. Dat is 2.000 keer een rondje om de aarde.

Reductie CO2: circa 7.200 ton per jaar

De totale CO2 reductie is gelijk aan 1.900 auto’s 
minder op de weg.

Inwoners van Almere en de provincie 
Flevoland kunnen meeprofiteren van de 
opbrengst van zonnepark Braambergen 
door het kopen van obligaties. 
Interesse? Inschrijven kan via 
www.zonbraambergen.nl

Voormalige stortlocatie  
Braambergen in Almere.

http://www.zonbraambergen.nl

