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UITNODIGING
Waar ? tss. Herderenweg / Diepe Daalweg
Bilzen / Riemst
Wanneer ? zondag 1 oktober, tussen 10u en 17u

U bent van harte welkom !

Ons adres op Open Bedrijvendag:

V.U.: Rik Van de Walle, Limburg win(d)t nv, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt

Op zondag 1 oktober 2017 vindt de jaarlijkse Open
Bedrijvendag plaats. Limburg Win(d)t en Aspiravi
nemen samen deel aan dit event en zetten de
‘deuren’ op hun bouwwerf in Riemst/Bilzen wijd voor
u open.

Windpark Limburg Win(d)t
tss. Herderenweg / Diepe Daalweg
BILZEN / RIEMST
Windpark Hasselt Centrale Werkplaats

Er is parkeergelegenheid voorzien. Gelieve de
aanwijzingen ter plaatse te volgen.

en

nemen deel aan
Open Bedrijvendag
op zondag 1 oktober 2017

Open Bedrijvendag
1 oktober 2017
10u - 17u
In ons windpark in Riemst/Bilzen komt u alles te
weten over windenergie.
Wilt u weten hoe groot de gondel of hoe lang een
wiek van een windmolen is? Vraagt u zich af hoe
een windturbine precies wordt gebouwd? En hoe
wordt de kracht van de wind omgezet in groene
stroom? Kent u de vele voordelen van
windenergie?
Op deze en nog vele andere vragen geven wij u
graag een antwoord. Kom zeker langs en ontdek
zelf hoe de gondel van een windturbine eruit ziet!

Windpark Halen-Diest-Bekkevoort

Met onze windenergieprojecten bouwen
wij aan een klimaatneutraal Limburg.
Limburg Win(d)t nv is actief binnen de
toekomstgerichte en boeiende sector van de
hernieuwbare energie, een sector die volop in
verandering is.
Limburg Win(d)t nv ontwikkelt, investeert in,
realiseert en exploiteert projecten voor de
productie van groene energie in de provincie
Limburg. Zo draagt Limburg Win(d)t ook bij tot de
realisatie van het TACO2-plan om de provincie
Limburg tegen 2050 klimaatneutraal te maken.
Wist u dat Limburg Win(d)t nv eind 2016 reeds 36
windmolens in Limburg bouwde die samen groene
stroom produceren voor 42.000 gezinnen?
Ontdek alles over ons op www.limburgwindt.be

Wind is een duurzame, zuivere en onuitputtelijke
bron van energie. Met wind kunnen we
elektriciteit produceren zonder ons milieu te
belasten. Er komen geen afvalstoffen of
schadelijke gassen vrij die verantwoordelijk zijn
voor de opwarming van de aarde.
Wist u dat iedereen kan mee investeren én
genieten van de opbrengsten van windenergie
via de coöperatieve vennootschap Limburg wind?
Jaarlijks wordt een mooi dividend voor uw
spaargeld verwacht.
www.limburgwind.be
Bovendien kan groene, lokaal geproduceerde
stroom aan een voordelig tarief aangekocht
worden bij Aspiravi Energy, een nieuwe
elektriciteitsleverancier. www.aspiravi-energy.be

