
Hé? 
Het is iets vanzelfsprekends. Energie. Het is er gewoon, áltijd. Het geeft je licht, het maakt je 

douche lekker warm en het  zorgt ervoor dat je mobieltje blijft werken.

Heuvelrug Energie (HÉ) is een coöperatieve vereniging die lokale, duurzaam opgewekte 

energie voor haar leden toegankelijk maakt. Dat vinden wij pas echt vanzelfsprekend. 

Energie heeft invloed op het milieu en het klimaat. Daarom willen wij, met alle inwoners 

van de Utrechtse Heuvelrug, hier bewust mee omgaan. HÉ helpt je energie anders te zien. 

We maken energie persoonlijk.

Je eigen impact…
Je bespaart energie, je kiest een andere energieleverancier of je zet zonnepanelen op je 

dak. Dit zijn allemaal mogelijkheden om jouw energie-impact te verminderen. Maar zo 

makkelijk is dat niet. In de markt voor duurzame energie tast je al snel in het duister. Kiezen 

uit het grote aanbod van zonnepanelen is ronduit lastig. En wat kun je doen als je eigen dak 

niet geschikt is, of als je geen koopwoning hebt?

…samen met HÉ
HÉ zet de mogelijkheden voor lokale en duurzame energie  op een rij. Zo kun je met een 

betrouwbaar advies een afgewogen keuze maken. Verder zijn we zijn continu bezig met het 

ontwikkelen van nieuwe initiatieven voor het opwekken van energie. Ook zorgen wij voor 

een mooie prijs als je voor jezelf of voor je bedrijf zonnepanelen van goede kwaliteit aan 

wilt schaffen.

Hé, ik wil meer weten!
Op onze site www.heuvelrugenergie.nl lees je meer over onze drijfveren, over onze 

manier van samenwerken, over onze initiatieven en natuurlijk over wat je zelf allemaal 

kunt doen. Op de site kun je verder meer lezen over zonnepanelen en zien hoeveel CO2 en 

energiekosten je uiteindelijk kunt besparen. 

Voel de vonk! Steun HÉ. 
In HÉ werken we op een open manier samen. Want samen kunnen 

we écht een verschil maken. Lid ben je al vanaf 10,- euro per jaar. 

Je kunt ook vrijwilliger worden.  Help je mee de vonk door te geven? 

Neem contact op via samen@heuvelrugenergie.nl of meld je aan 

op onze site.
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