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Coöperatie RoerOm Energie U.A.       
Mathilde Haanstraat 19 
6045 CX Roermond 
www.roeromenergie.nl 
info@roeromenergie.nl 
 
Belangstellingsformulier  
Postcoderoosproject ‘ZonneRoos RoerOm Energie’ 
 
Voor inwoners gemeente Roermond 
Bent u inwoner van de gemeente Roermond en heeft u belangstelling voor deelname aan 
het project ZonneRoos RoerOm Energie? De gemeente Roermond stelt een aantal daken ter 
beschikking. De realisatie is afhankelijk van goedkeuring van de lopende subsidieaanvraag. 
Wilt u meer weten over deelname in duurzame, lokale zonnestroomproductie? 
Lees bijgaande brochure. Meld u dan aan met bijgaand belangstellingsformulier. Met deze 
belangstellingsregistratie verplicht u zich nog niet tot deelname.  
 
Informatie 
Zie de uitgebreide informatie in onze brochure ‘Zonneroos RoerOm Energie Informatiefolder 
april 2021’. U kunt ook onze website raadplegen voor actuele informatie: 
www.roeromenergie.nl.  We organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten (online of op 
locatie, afhankelijk van de corona-maatregelen). U kunt zich ook aanmelden voor onze 
nieuwsbrief.  

Belangstelling peilen 
Wij willen de belangstelling peilen, zoals het aantal geïnteresseerden en in hoeveel 
zonnepanelen ieder eventueel wenst te investeren (minimaal/maximaal). In eerste instantie 
is dat nog volledig vrijblijvend. Als u onderstaand formulier invult, dan gebruiken wij uw 
gegevens om u op de hoogte te houden van de voortgang van de subsidieaanvraag, die naar 
verwachting in juli 2021 al dan niet toegekend wordt. Pas dan kunt u zich definitief 
aanmelden en zullen wij de beschikbare zonnepanelen eerlijk verdelen over de deelnemers. 

Schrijf u in 
Heeft u belangstelling, vul dan het onderstaande formulier ‘Belangstellingsregistratie 
Zonneroos RoerOm Energie’ in en retourneer dit naar ons. Uw gegevens worden 
vertrouwelijk behandeld cf. ons AVG-reglement (zie de website onder Privacy). 
U kunt het formulier ingevuld per post sturen naar het adres op dit formulier, ofwel als pdf 
gescand sturen naar info@roeromenergie.nl , ofwel kunt u het formulier online invullen. 
Zodra wij meer weten nemen wij contact met u op en werken we samen aan de realisatie 
van dit project.  
 
Vragen 
Heeft u nog vragen? U kunt uw vragen ook mailen aan bovenstaand emailadres. We nemen 
dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Nogmaals: het invullen van onderstaand 
belangstellingsformulier verplicht u nog tot niets.  
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Formulier Belangstellingsregistratie Postcoderoosproject  
‘Zonneroos RoerOm Energie’   
 
Naam  en voorletters:  ……………………………………………………….    
  
 
Straat:    ……………………………………………………………………………. 
 
Postcode:   ……………………… 
 
Plaats:    ……………………………………………………………………………. 
 
E-mail adres:   …………………………………………………………………………... 
 
Telefoonnummer:  ………………………………………………………………………….. 
 
Datum :    ……………………………………….... 
 
Belangstelling voor deelname met   
● minimaal:   ………..  panelen 
● maximaal:  ………… panelen 

 

Wij krijgen graag inzicht in uw en ieders motivatie deel te nemen aan het 
postcoderoosproject.  Wilt u dat aangeven door te kiezen uit de volgende mogelijkheden 
(meerdere antwoorden toegestaan):   
 

O U heeft op uw eigen dak geen ruimte voor (voldoende) zonnepanelen; 
O U woont in een huurwoning; 
O U woont in een monument of beschermd stadsgezicht; 
O U heeft te veel schaduw op uw dak of een ongunstige ligging van uw dak; 
O U ziet op tegen het regelen van zonnepanelen op uw eigen dak; 
O U wilt investeren in een duurzaam, lokaal project met aantrekkelijk rendement; 
O Anders, namelijk................................................................................................... 

 
Formulier ingevuld sturen naar Coöperatie RoerOm Energie U.A., Mathilde Haanstraat 19, 
6045 CX Roermond, ofwel gescand sturen naar info@roeromenergie.nl, ofwel online 
invullen. Zodra wij meer weten nemen wij contact met u op en werken we samen aan de 
realisatie van dit project.  

LET OP: Dit informatiememorandum is niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de AFM. 

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


