
WINDENERGIE
BINNEN UW  
BEREIK

Produceer zelf groene stroom en bespaar zo fors op uw 
energiefactuur.

 

 
Wind : produceer zelf energie

Met “Wind” helpt Luminus u uw eigen windmolenproject te realiseren.

1    Wij beheren het hele project 

Wij sturen het project van bij het begin aan en beheren het verder gedurende de levensduur van de windmolen. 

 • Haalbaarheidsstudie. 

 • Ontwerp en verwerving van bouw- en exploitatievergunning. 

 • Installatie, indienststelling en onderhoud. 

 • Energie-injectie in uw installaties in het stroomnet.

U wil:

 • Op uw energiefactuur besparen? 

 • Bijdragen aan de productie van duurzame energie?

 • Uw imago versterken?

Bent u eigenaar van een ongebruikte oppervlakte van minimum 20 x 20 m? 
Plaats dan uw eigen windmolen!



2    Wij financieren het hele project 

 Wij nemen alle investeringen in verband met het project op ons. Wij worden vergoed door: 

 • Groenestroomcertificaten toegekend door uw Gewest. 

 • De doorverkoop van een deel van de productie op het net.

  • De groene stroom die u van ons koopt tegen de marktprijs. 

3    U geniet een drievoudig voordeel 

 U geniet van een energieprijs die duidelijk lager is dan de marktprijs: 

  • U koopt de groene stroom van uw windmolen tegen groothandelsprijs. 

  •  U hoeft geen bijdrage, distributiekosten of belastingen te betalen aan de netbeheerders en aan de overheid voor de 

energie die u lokaal produceert.

  • We stellen u een voordelig leveringscontract voor uw restverbruik voor.

Wilt u met een windmolenproject starten?
 •  Beschikt u over een oppervlakte van 20 x 20 m, vlot toegankelijk, op 350 m (Vlaanderen) of 400 m (Waals 

Gewest) van de dichtstbijzijnde woningen.

 • Grenst daar een toegankelijke oppervlakte van 30 x 50 m aan?

 •  Bent u eigenaar van het terrein en van het bedrijfsgebouw?

 •  Ligt uw gebouw op voldoende afstand (150 m) van hoogspanningsleidingen, hogedruk-gas- en hogedruk- 

waterleidingen?

 •  Bent u bereid om in een project van meer dan 20 jaar te stappen?

Voor meer informatie, aarzel niet om contact op te nemen met uw Key Account 
Manager of te mailen naar btb@luminus.be

Als u op al deze vragen ja hebt geantwoord, dan kunt u met een windmolenproject beginnen. Is dat niet 
het geval, aarzel dan niet om toch contact met ons op te nemen. We kunnen samen een oplossing op maat
uitwerken.


