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Werking 2015

Investeringen


     








Energielevering
        






     




Coöperantenwerking


  

     






Financieel








     
 

      
       


Veel groene energie in 2015











Stijging elektriciteitsfactuur





      


 

       




Wat brengt 2016?
     



   






 


     








     



      




Geen wachtlijst meer

      
   






Ecopower breidt uit
     






Bezoek de nieuwe website

     
     
 






Investeer mee(r)!



       

        


     







Illegale staatssteun


      
     
     
     



Coöperatieve energiecentrale
Nobel Grid

    
   
    
    



  
      







      





     


Nog 3 weken pelletspromotie!
       
        
     




Ecopower cvba werft aan:

        
     

       

      
       

      

        
     





       
       
     
        
       
       













