Raedthuys gelooft in duurzame energie
van Nederlandse bodem. De energie die
zijn oorsprong kent in het ontstaan van ons
land. Van de innovatieve, ondernemende
Hollander die windenergie gebruikte om
polders te bemalen. Van de toekomstige

ingenieurs die optimaal rendement uit zon
weten te halen. Nederland is voorbestemd
om voorop te lopen in duurzame energie.
Gelooft u, net als Raedthuys, in 100% Pure
Energie? Samen kunnen we investeren in
een écht duurzame samenleving.

1
Nederland heeft altijd wind mee als het gaat
om windenergie. Raedthuys ontwikkelt,
bouwt, financiert, verzekert en beheert windparken in Nederland. Dat doen we al bijna
20 jaar. Sinds 1997 hebben ruim 4.000
particuliere investeerders met succes deelgenomen in 20 duurzame energieprojecten.
Raedthuys heeft met deze projecten circa
€ 220 miljoen aan activa onder haar beheer.

Wilt u participeren in windobligaties en kiest
u voor puur rendement? Dan kan het zijn
dat u zich zeer binnenkort molenaar mag
noemen van uw eigen windmolen. Samen
met Raedthuys kunt u zo bijdragen aan een
duurzame, stabiele en onafhankelijke energiehuishouding in Nederland. Een verantwoorde
investering met een aantrekkelijk rendement.
Niet alleen voor de investeerder, maar ook
voor ons milieu.

2
Raedthuys denkt met u mee in energiekwesties. En als het even kan, realiseren
wij voor u een zonnige oplossing.
Bijvoorbeeld door gebruik te maken van
zonne-energie voor uw business. U kunt
zich focussen op uw onderneming, terwijl
wij de energie van nu voor u waarborgen.

Wij maken gebruik van duurzame
oplossingen, waarmee u niet alleen
vandaag maar ook morgen grip heeft
op uw energiekosten. Want uw duurzame toekomst, begint nu. Als groenste
partner in energie denken wij dan ook
graag met u mee.

3
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
betekent écht rekening houden met de
samenleving. Wat we gebruiken moeten
we zo goed mogelijk doorgeven aan
de volgende generaties. Daarom levert
Raedthuys een heldere en betrouwbare
oplossing voor zakelijke energievraagstukken: 100% Pure Energie. Gegarandeerd
opgewekt op Nederlandse bodem.
Donkergroene energie waarmee u kunt
ondernemen met meer dan een goed
gevoel. Schoon en vol Pure Energie.
Raedthuys beschikt over het Milieukeur
groene elektriciteit, zie www.milieukeur.nl

4
Zelf of in partnerschap investeren in
duurzame energiebronnen brengt risico’s
met zich mee. Want hoe mooi uw zonnepanelen of windmolens ook werken,
schade of een ongeval is nooit helemaal
uit te sluiten. Verstrekkende financiële
gevolgen - en daarmee rendementsverlies
- zijn gelukkig in de meeste gevallen wel te
voorkomen! Hiervoor heeft Raedthuys een
eigen verzekeringsbureau: Paulowski,
Müller en Partners (PMP). Zo is succes
verzekerd! www.pm-partners.nl.

5
Uw huidige energie inwisselen voor
windenergie? Het kán. De windwissel is
ontstaan vanuit de samenwerking tussen
stichting De Groene Grachten - een initiatief
van Wubbo Ockels - en Raedthuys.
Met de windwissel gaat ondernemend
Amsterdam investeren in betaalbare,
duurzame energie, opgewekt door eigen
windmolens op Nederlandse bodem. Puur

rendement, want met de windwissel
ontvangt u 10 jaar lang gegarandeerd
500 kWh groene stroom per jaar.
Niet alleen een wissel die wind omzet
in energie, ook een wissel die euro’s
naar kilowattuur omzet. Een wissel
naar groene stroom en een bewust
duurzame samenleving. Kortom een
wissel die 100% Pure Energie geeft!

Heeft u een duurzaam
idee voor energie?
Raedthuys is altijd op zoek naar ondernemers met innovatieve en inspirerende
ideeën voor energie. In een partnership
of co-creatie willen we samen met u
werken aan duurzame oplossingen.
Ons team van specialisten gelooft in
een praktische aanpak, niet praten over
duurzame energie, maar doen! Wilt u
met ons de krachten bundelen voor
100% Pure Energie?

Raedthuys Groep

Hengelosestraat 569
7521 AG Enschede
Postbus 3141
7500 DC Enschede

T
F
E
I

+31 (0)53 - 434 12 00
+31 (0)53 - 434 12 23
info@raedthuys.nl
www.raedthuys.nl

