
Windpark Halen - Diest 

Investeer in Limburg wind cvba,
bouw mee aan een duurzame 
samenleving en geniet van de 

opbrengsten van WINDENERGIE 

Limburg win(d)t NV zorgt ervoor dat buurtbewoners mee kunnen investeren in en
genieten van de opbrengsten van haar windenergieprojecten via de coöperatieve
vennootschap Limburg wind.

Wat is Limburg wind cvba ?

Limburg wind cvba is een coöperatieve vennootschap die opgericht
werd op 4 mei 2010 door o.a. LRM, Aspiravi, Limburg win(d)t nv,
Hefboom en Nuhma.

Wie kan intekenen op Limburg wind cvba ?
Iedere particulier kan deelbewijzen van Limburg wind cvba
aankopen, voor een maximum van 24 aandelen per persoon.

Wat kost een deelbewijs van Limburg wind cvba?

Een deelbewijs kost 125 €/stuk.

Hoe wordt ook u coöperant van Limburg wind cvba ?
U kan intekenen via het online inschrijvingsformulier op de website
www.limburgwind.be.
Lees op de website zeker ook het prospectus en alle gedetailleerde
informatie m.b.t. de aanbieding. Potentiële beleggers dienen met
bijzondere aandacht de risicofactoren verbonden aan de investering
te lezen.

Meer weten ?

U kan steeds een e-mail zenden naar limburgwind@hefboom.be of
bellen naar het nummer 011 353 868.

Wist u dit?
- Limburg wind cvba telde eind 2014 reeds
meer dan 5.500 coöperanten.
- Op 29 mei 2015 besliste de Algemene
Vergadering om een dividend van 4,5% uit te
keren aan haar coöperanten voor hun
investering in hernieuwbare energie.

Ontdek op www.limburgwind.be
hoe ook u mee kan

investeren in groene energie!

Bijkomend voordeel voor coöperanten
Coöperanten van Limburg wind cvba
kunnen, sinds maart 2015, groene, lokaal
geproduceerde, energie aankopen aan een
voordelig tarief bij Aspiravi Energy.
Bovendien ondersteunt elke klant van
Aspiravi Energy een sociaal doel.

GROEN VOORDELIG
LOKAAL SOCIAAL

Alle informatie op www.aspiravi-energy.be.



Limburg win(d)t NV stelt u
haar windmolenproject in

Bilzen - Riemst voor

Projectbeschrijving
3 windmolens in een optimale opstelling langsheen de dubbele
hoogspanningslijn. Verwachte productie: jaarlijks 21.000 MWh groene
stroom, equivalent aan het verbruik van ongeveer 6.000 gezinnen.

Limburg win(d)t NV, wie zijn we ?
Limburg win(d)t is een NV opgericht door Aspiravi en
LRM. Alle Limburgse gemeenten zijn aandeelhouder
van Aspiravi.

Limburg win(d)t NV, wat doen we ?
Limburg win(d)t NV onderzoekt waar er in Limburg
windparken kunnen komen. Zo stijgt het aandeel van
hernieuwbare energiebronnen en steunt Limburg win(d)t
de doelstellingen van de provincie om Limburg
klimaatneutraal te maken.
Eind 2014 beheerden Limburg win(d)t en Aspiravi samen
35 van de 69 windmolens in de provincie Limburg, dit is
51%. In 2015 bouwt Limburg win(d)t 11 nieuwe
windturbines in de provincie.

www.limburgwindt.be

Heeft u vragen over dit
windmolenproject ?
- Kom dan langs op de infozitdag op  
maandag 29 juni 2015.
- In de kantine van voetbalclub K. 
Vlijtingen V.V., Allewijstraat, Riemst.
- Tussen 16u en 20u.
- Stel persoonlijk uw vraag aan 
medewerkers van Limburg win(d)t NV. 
- U krijgt individueel antwoord.
- Data van openbare onderzoeken in 
Bilzen en Riemst m.b.t. de aanvraag van:
milieuvergunning : 08.06 tem. 07.07.15
stedenbouwkundige vergunning: 29.06 tem. 28.07.15
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