
Aspiravi nv bouwt groene energieprojecten 
voor een duurzame toekomst 

In juni 2018 was de Aspiravi-groep betrokken bij het beheer 
van 280 windturbines verspreid over gans België, in de 
Noordzee en het buitenland. 

Alle installaties hebben samen een geïnstalleerd vermogen 
van 815 MW en produceren groene stroom equivalent aan het 
gemiddeld jaarlijks verbruik van 710.000 gezinnen. 

De aandeelhouders van Aspiravi nv zijn 96 Belgische 
gemeenten en de Vlaamse Energieholding. 
www.aspiravi.be
               

NIEUWE WINDTURBINES in ZELE
Investeer mee!

SAMEN GEDREVEN DOOR DE WIND

Bent u ook gedreven door de wind? 
Investeer met Aspiravi Samen cvba 

in de windturbines in Zele
en geniet van de opbrengsten van windenergie! 

Lees de informatie op de ommezijde of surf naar 

www.aspiravi-samen.be.

3

totaal aantal windturbines

6,9 MW

totaal geïnstalleerd vermogen 

4.000

productie van groene stroom voor

gezinnen

6.398 ton/jaar
CO2

totaal vermeden CO2-uitstoot 

= 2.722

Nieuwe windturbines 
te Zele

BOUW MEE AAN 
EEN DUURZAME 
SAMENLEVING



INVESTEER MEE IN DE WINDTURBINES IN ZELE
en geniet van de opbrengsten van windenergie!

WIE KAN INTEKENEN? 
Iedere particulier kan deelbewijzen aankopen, 
met een maximum van 24 aandelen per persoon.

WAT KOST EEN DEELBEWIJS? 
Een deelbewijs kost € 125/stuk.

WAT BRENGT HET OP? 
Jaarlijks wordt een mooi rendement voor 
uw investering verwacht.

HOE WORDT OOK U COÖPERANT?  
U kan intekenen via het inschrijvingsformulier 
op de website www.aspiravi-samen.be.

Lees op de website zeker ook het prospectus en 
alle gedetailleerde informatie mbt de aanbieding. 
Potentiële beleggers dienen met bijzondere aandacht  
de risicofactoren verbonden aan de investering te lezen.

COÖPERANTEN KOPEN GROENE STROOM

Coöperanten van Aspiravi Samen cvba kunnen lokaal 
geproduceerde, groene stroom aankopen aan een 
voordelig tarief bij Aspiravi Energy. Bovendien 
ondersteunt elke klant van Aspiravi Energy een 
sociaal project rond energie- en kansarmoede.
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MEER WETEN? 
U kan contact nemen via e-mail 

aspiravi-samen@hefboom.be 
of bellen naar het nummer 02 265 01 59.

WIE INVESTEERT IN DE WINDENERGIEPROJECTEN 
VAN ASPIRAVI, WINT DRIE KEER. 

    • Eén keer in groene, lokale energie. 

    • Eén keer in een duurzame leefomgeving voor       
       uw (klein)kinderen. 

    • En één keer in een verwacht jaarlijks rendement     
        voor uw spaargeld.

WIST U DIT?
 Aspiravi Samen cvba telde halverwege 2018 

reeds meer dan 2.800 coöperanten.

 Op 1 juni 2018 besliste de Algemene Vergadering 
om een dividend van 3,5% uit te keren.

HOE WORDT OOK U KLANT?
Bezoek de website voor alle informatie: 

www.aspiravi-energy.be
Zend een e-mail voor een antwoord op al uw vragen naar: 

welkom@aspiravi-energy.be


