Beste leden van Groenkracht en andere belangstellenden van Groenkracht nieuws,
__________________________________________________________________________________

De geplande algemene leden vergadering op maandag 6 september gaat niet door.
In overleg met Marveld Recreatie waar wij een zaal besproken hadden moeten we tot de conclusie komen
dat het in verband met de Corona regels helaas onmogelijk is.
We hebben nog geen nieuwe datum.
_______________________________________________________________________________

Na een aantal boven gemiddeld zonnige jaren moeten we het dit jaar met minder zonuren doen.
Tot nog toe 14% minder dan voorgaande jaren. Dat is uiteraard terug te zien in de opbrengst van de panelen.
______________________________________________________________

We zijn nog op zoek naar daken voor volgende pcroos projecten.

Met name daken met een oppervlak van 250 tot 500 vierkante meter zonder obstakels zijn interessant.
Zowel platte als schuine daken. Hebt u zo’n dak of weet u er één die beschikbaar is: laat het ons weten.
Op dit moment hebben we één dak in optie. We hebben al flink wat kandidaten voor een volgende pcroos.
__________________________________________________________________________________

Naast het standaard tarief voor onze deelauto’s van € 4,50 per uur en € 0,20 per kilometer komt Groenkracht Groenlo
nu ook met abonnementen voor het gebruik van een deelauto. (bundels)
Onze nieuwe tarieven zijn als volgt:
Gratis uren/maand Uurtarief
Los Gaon
Proef Gaon
Soms Gaon
Völle Gaon

0 uren
4 uren
4 uren
16 uren

4,5 euro
3 euro
3 euro
3 euro

Kosten/Km

Maandbedrag

20 cent
12 cent
12 cent
12 cent

n.v.t.
12 euro (3 maanden proefabonnement)
24 euro
54 euro

De bundels lopen parallel aan de kalender maand. Wil je een bundel voor September, laat het ons weten voor 1
September. etc.

- Proef Gaon eindigt 3 maanden na ingangsdatum en wordt niet verlengd.
- Soms Gaon en Völle Gaon zijn maandelijks opzegbaar.
- Uitproberen op onze kosten; het eerste uur en 50 km gratis, bij alle contractvormen.
- Het dagtarief Los Gaon hebben we verlaagd naar 35 euro per dag. (was 50 euro)
Aanmelden of vragen? deelauto@groenkracht-groenlo.nl of bel/app naar 06 83 82 48 63
Moeite met het downloaden van de WeGo app en het activeren daarvan? Laat het onze zorg zijn, wij helpen je graag.
______________________________________________________________________________
Met vriendelijke groet,
Groenkracht Groenlo

