PERSINFORMATIE
Nieuw duurzaam energiebedrijf Zelfstroom vestigt zich in ‘sHertogenbosch
•
•

Historische De Gruyter Fabriek als inspirerende locatie voor duurzaam en nieuw
energie-initiatief gebaseerd op zonne-energie
Noord-Brabant één van de koplopers op het gebied van zonnestroom

’s-Hertogenbosch, 14 augustus 2014 – Sinds deze week is Nederland met Zelfstroom
een nieuw en écht duurzaam energiebedrijf rijker. Vanuit de De Gruyter Fabriek in ’sHertogenbosch biedt Zelfstroom consumenten de mogelijkheid om eenvoudig en
toegankelijk zelf stroom te maken op basis van zonne-energie. De keuze voor ’sHertogenbosch als vestigingsplaats voor Zelfstroom lag voor de hand, als kloppend
hart van de regio die in ons land als één van de koplopers op het gebied van
zonnestroom geldt.
Bij Zelfstroom kunnen consumenten in heel Nederland sinds deze week hoogwaardige
designzonnepanelen huren óf kopen voor het zelf opwekken van stroom, met een
energieopbrengstgarantie van tien jaar. De aanvullende groene stroom en gas levert
Zelfstroom erbij tegen kostprijs. Consumenten gaan daarmee direct besparen op hun
energierekening, tot zelfs 65%. Zelfstroom is het eerste bedrijf in Nederland dat helpt om
werkelijk vooruitgang te boeken in verduurzaming van de energievoorziening, door
consumenten te helpen zelfvoorzienend te worden in hun energiegebruik. Door gebruik te
maken van de kracht van de zon en daarnaast services te bieden waardoor consumenten
flexibel blijven en financiële zekerheid hebben.
Duurzame gedachte
Begin dit jaar heeft Zelfstroom gekozen voor ’s-Hertogenbosch als vestigingsplaats, de stad
waar Zelfstroom-directeur en -oprichter Bram Leijten zelf opgroeide. De historische, compleet
gerenoveerde De Gruyter Fabriek nabij de Brabanthallen past als vestigingslocatie uitstekend
bij de energieke denkwijze van het nieuwe energiebedrijf. De De Gruyter Fabriek is een
inspirerend stuk industrieel erfgoed en de duurzame gedachte achter de locatie – het
hergebruik ervan, de inrichting met flexwerkplekken en de beschikbaarheid van laadpalen
voor elektrische auto’s – gaat naadloos samen met filosofie van Zelfstroom.
“De De Gruyter Fabriek is de motor achter veel creativiteit en bedrijvigheid in Den Bosch,”
verklaart Bram Leijten. “Niet voor niets wordt dit hét centrum voor creatieve ondernemers
genoemd. Daarmee is het een perfecte locatie voor Zelfstroom, want wij kijken met een frisse,
creatieve en vooral andere blik naar de energiemarkt. Wij vinden dat consumenten in hun
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energiekeuze flexibel moeten zijn en vooral… dat consumenten zelf op duurzame wijze in hun
energiebehoefte moeten kunnen voorzien, om zo flink op energie te kunnen besparen.”
Noord-Brabant vooruitstrevend in zonnestroom
Een andere belangrijke factor die voor Zelfstroom meespeelde bij de keuze voor ’sHertogenbosch als vestigingsplaats was naast de centrale ligging het feit dat Noord-Brabant
op het gebied van zonnestroom tot de meest vooruitstrevende regio’s in Nederland behoort.
Reden ook waarom veel congressen en evenementen gerelateerd aan zonne-energie in en
rondom ’s-Hertogenbosch plaatsvinden en veel afnemers, leveranciers en groothandels zich
eveneens in de regio hebben gevestigd. Dat geldt tevens voor één van de belangrijkste
partners van Zelfstroom, Autarco, dat de zonnestroomsystemen voor Zelfstroom-klanten door
heel Nederland levert vanuit de regio Eindhoven.
“Zelfstroom wil consumenten zelfvoorzienend laten zijn in hun energiebehoefte. Dat is ons
doel en daar streven we naar,” verklaart Bram Leijten. “Nederland is daarbij ons werkterrein,
maar ons vizier is in eerste instantie zeker gericht op consumenten in Noord-Brabant, omdat
deze regio overduidelijk klaar is om over te stappen op zonnestroom, om zelfvoorzienend te
zijn in energie en daar duurzaam de vruchten van te plukken. En daar krijgen wij energie van!”

-- einde persbericht --

Noot voor de redactie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.zelfstroom.nl/pers. Daar is tevens een perskit
beschikbaar met foto’s, een factsheet en logo’s.
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
Brigitte Leijten – PR
Tel: 06-41110969
E-mail: pers@zelfstroom.nl
Web: http://www.zelfstroom.nl/pers
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