
Het project is een initiatief van Stichting Triple I-S, 100% groene energieleverancier Greenchoice, VSBfonds,

Taskforce Multifunctionele Landbouw, LIB en Ecostream.

Voor de levering van elektriciteit  regelt

Greenchoice de omzetting, u heeft

hier verder geen om kijken meer naar.

U ontvangt 100% groene energie met

een gegarandeerde  korting van 0,25

eurocent ten opzichte van de  hoofd -

leverancier in uw regio.

Voor meer informatie over ‘boer zoekt

buur voor zonnepanelen’ kunt u kijken

op www.boerzoektbuur.nl of mail naar

anne.stijkel@cocreatie.nl. Voor meer

 informatie over de groene energie van

Greenchoice kunt u  kijken op

www.greenchoice.nl.

Hoe kunt u als buur meedoen en meeleren in klimaatneutraal produceren EN consume-

ren? Hoe kunt u een boer ondersteunen? Kies de boer die bij u past, ga er langs en  betaal

ter plekke (per aandeel) 250 Euro. U ontvangt van hem of haar dan 6 bonnen per  aandeel,

ter waarde van 300 Euro en u kunt er direct al 1 inwisselen voor producten of diensten.

Wilt u ook overstappen naar Greenchoice, of bent u al klant van Greenchoice, en is uw

boer ook van Greenchoice, dan betaalt Greenchoice 20 Euro mee en kost een aandeel

geen 250 Euro, maar slechts 230 Euro! Dit geldt alleen voor het eerste aandeel.  Na 6 jaar

valllen de panelen toe aan de boer. Voor de voorwaarden in geval van onvoorziene

 omstandigheden: zie de website. U kunt 1 of meer van uw bonnen trouwens ook aan

anderen cadeau doen. Weer eens wat anders dan een boekenbon!

Foto’s afkomstig van CLM resp. 

deelnemers  boerENbuur project.

boer ZOEKT buur voor
ZONNEPANELEN

En ontvang bonnen

ter waarde van 300 Euro voor

voedsel of diensten. 

En verdien 50 Euro!

Geef een boer

250 Euro voor

zonnepanelen.
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boerzoektbuur? Een project van boerENbuur!

boerENbuur: 
verduurzamen en oogsten 

op basis van gezamenlijkheid en wederkerigheid
(zie boerenbuur.nl)
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Het project BoerZOEKTbuurvoorZONNEPANELEN! is

een initiatief van boerENbuur, waarin duurzame

 klimaatneutrale landbouw wordt bevorderd. U kunt

één van 25 boeren in den lande ondersteunen om

 klimaatneutraal te worden door te investeren in

 zonnepanelen op boerenschuren. 

Verdien vijftig euro

Door uw eenmalige investering van 250 Euro per aan-

deel verdient u 50 Euro. U krijgt namelijk 6 waarde-

bonnen van 50 Euro. Per jaar kunt u 1 van die bon-

nen op de boerderij van uw keuze aan producten en

diensten besteden. Ook wordt u jaarlijks samen met

andere buren uitgenodigd op de boerderij. Wordt u

ook nog direct klant (of bent u al klant) van 100%

groene energieleverancier Greenchoice, dan betaalt

u geen 250 maar 230 Euro, en krijgt u

gewoon 6 waardebonnen. U maakt

dan een gezond rendement van ruim

5% per jaar! Mooi meegenomen,

toch?

Dit project is gericht op een drievoudig streven naar:

• Gezamenlijkheid: boer en buur trekken samen op.

• Wederkerigheid: voorfinanciering in ruil voor producten en diensten.

• Duurzame ontwikkeling: opwekking van zonne-energie.

Boer Henk Hoefnagel heeft dit initiatief bedacht. In samenwerking met de initiator van Adopteer

een koe (Anne Stijkel). Inmiddels is het project opgeschaald naar 25 overwegend biologische  bedrijven

verspreid over het land, met een 'concentratie' in Brabant, en ook andere nieuwe boeren zijn welkom. 

Kijk op de site boerzoektbuur.nl voor de meest actuele lijst en achtergrondgegevens per bedrijf!

Het project boerzoektbuur is niet alleen opgeschaald, maar ook verdiept met versie 2.0: energie-

cooperatie boerENbuur. Zo word je samen eigenaar van een zonnepanelendak en geniet ieder in

 eigen huis van de 'oogst'; voor 3000 Euro per aandeel, en met Greenchoice in een nieuwe rol.

 Geinteresseerd? Lees meer hierover op boerzoektbuur.nl.

Drogeham

Lobith

Reek

Almere

Abcoude

Baexum

Barneveld

Linschoten

Kamerik

Halle
Winterswijk

Culemborg

Beneden-Leeuwen

Vlijmen Vught

Almere (De Stadsboerderij)

Abcoude (De Hartstocht)

Baexum (Heijerhof)

Barneveld (’t Paradijs)

Beneden-Leeuwen (Henricushoeve)

Boxtel (De Schoffel)

Culemborg (Stadboerderij Caetshage)

Drogeham (Hamstermieden)

Eindhoven (De Blije Big)

Halle (Ruimzicht)

Hoeven (De Heulhoeve)

Hoogeloon (De Ruurhoeve)

Kamerik (De Beekhoeve, De Boerinn)

Linschoten (Adriana Hoeve)

Lobith (Biologisch-dynamische tuinderij ’t Gelders Eiland)

Reek (Reek)

Vlijmen (De Locatie)

Vught (De Guit, Bleijendijk)

Winterswijk (De Zonnebloem, Distreko, 
De Stegge, Eko boerderij ’t Helder)

BoerZOEKTbuurvoorZONNEPANELEN!

N E D E R L A N D

U kunt het formulier afscheuren en in een envelop zonder postzegel opsturen.

Tussen 

Greenchoice, gevestigd te Rotterdam

en

Naam : (hierna genoemd Buur)

Adres :

Postcode/Plaats :

Telefoon :

E-mail :

In aanmerking nemende dat:

Boer zonnepanelen op zijn bedrijf wenst te plaatsen;

Buur bereid is om hieraan zijn/haar bijdrage te leveren middels voorfinanciering van 250 Euro tbv de aanschaf

van zonnepanelen aan een specifiek boerENbuurbedrijf;

Greenchoice de buur een financieel voordeel willen bieden.

Komen als volgt overeen:

� Buur neemt voortaan groene stroom en gas af van Greenchoice en ontvangt een kortingsgarantie van

0,25 eurocent op de prijs van reguliere stroom van de regioleverancier. Bij aanmelding ontvangt Buur een

korting van 20 Euro op het eerste aandeel.

� Buur is al klant van Greenchoice en ontvangt een korting van 20 Euro op het eerste aandeel.

Bij ondertekening machtigt u Greenchoice tot hierboven beschreven éénmalige incasso en om alles te regelen

m.b.t. de administratieve omzetting en automatische incasso van het maandelijkse voorschotbedrag voor de

 levering van groene stroom en groen gas.

Uw bank/gironummer voor automatische incasso is: ��

�������

Plaats: Datum:

Handtekening: Greenchoice KvK nr. 24302685

Overeenkomst Buren van “boerZOEKTbuurvoorZONNEPANELEN” 
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