100% Sociaal Groen

Groene energie voor jezelf en
de rest van de wereld

Energie voor de allerarmsten

Met groene stroom én groen gas de allerarmsten helpen? Dat kan met
100% Sociaal Groen van EnergieFlex. Maar hoe werkt dat eigenlijk? In
ontwikkelingslanden wordt vaak gekookt op open vuur. Hierbij komt veel rook
vrij. Aan de gevolgen van deze rook sterven jaarlijks ruim 4 miljoen mensen.
Daarbij veroorzaakt het koken op open vuur veel CO2 uitstoot wat slecht is
voor het klimaat. En omdat er veel hout nodig is, veroorzaakt het ook ontbossing.
100% Sociaal Groen van EnergieFlex maakt schone kooktoestellen mogelijk.

Hoe werkt de CO2-uitstoot compensatie precies?

Tijdens het koken blijft de warmte in het kooktoestel. Er is dus veel minder
hout nodig. Een paar takjes zijn al genoeg. Hierdoor komt er minder rook vrij.
Daardoor daalt de CO2 uitstoot aanzienlijk. De CO2 uitstoot die dankzij het
gebruik van de schone kooktoestellen bespaard wordt, gebruiken wij om jouw
eigen CO2 uitstoot te compenseren. Als je gas verbruikt voor de verwarming of
voor heet water, stoot je immers ook CO2 uit. Wij investeren voor jouw in schone
kooktoestellen.
Zodat die betaalbaar worden voor mensen in ontwikkelingslanden.
Je compenseert dus hier jouw CO2 uitstoot, je verbetert het klimaat en je
helpt de mensen daar. En dat voor een prijs die gelijk is aan onze andere
energieproducten.
Jouw CO2 uitstoot wordt gecompenseerd door Carbon Credits die Fairtrade en
Gold Standard gecertificeerd zijn. 100% Sociaal Groen van EnergieFlex:
Groene energie voor jezelf en de rest van de wereld.
CHULIKA’S VOOR 21.500 HUISHOUDENS IN RURAAL INDIA
In het district Raichur worden schone houtovens - Chulika’s
genaamd - verstrekt aan 21.500 huishoudens. Dit gebeurt
in samenwerking met JSMBT, een lokale organisatie waarin ruim 7.000 vrouwen zijn vertegenwoordigd. Sinds de start
van het project in 2012 is er door klimaatfinanciering een
beweging op gang gekomen die de positie van vrouwen en
de hele gemeenschap heeft versterkt, door o.a. bewustmaking en trainingen op het gebied van klimaatverandering en
gezondheidsprogramma’s.

energieflex.nl/sociaalgroen

100% Sociaal Groen

Naast dat je met 100% Sociaal Groen de allerarmsten helpt, krijgt je
natuurlijk ook groene energie. Groene stroom én groen gas. De groene stroom is
opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals water, wind en zon. De CO2 uitstoot
van gas wordt gecompenseerd door Carbon Credits die zijn gecertificeerd door
Fairtrade en Gold Standard.
Bij 100% Sociaal Groen heb je vaste lage energietarieven. Je kunt er voor kiezen
om jouw tarief voor één of drie jaar vast te zetten. Gedurende je contractperiode
heb je dus altijd de zekerheid van vaste tarieven. Je betaalt iedere maand een vast
termijnbedrag. Dat bedrag is gebaseerd op een inschatting van jouw gemiddelde
energieverbruik. De kosten voor jouw daadwerkelijke verbruik worden aan het
einde van het contractjaar door middel van de jaarnota verrekend.

Over EnergieFlex

EnergieFlex is een jonge energieleverancier die met vernieuwende oplossingen
actief is op de Nederlandse markt. 100% Sociaal Groen is daar een goed voorbeeld
van. EnergieFlex biedt niet alleen haar klanten de mogelijkheid om de uitstoot van
CO2 te compenseren. Ook de CO2 uitstoot van de bedrijfsvoering van EnergieFlex is
volledig gecompenseerd. Zo werken wij aan een betere wereld.

Ga jij de allerarmsten helpen?

Sluit dan nu een contract voor 100% Sociaal Groen af.
Ga daarvoor naar onze website: energieflex.nl/sociaalgroen
of neem contact op met de klantenservice via 088 – 304 10 00 (lokaal tarief)
of via klantenservice@energieflex.nl.
100% Sociaal Groen is
mogelijk gemaakt door

In samenwerking met

Compensatie van uw CO2
uitstoot vindt plaats door

