
Gaat u mee in de  
Groen – Witte  Stroom?

Binnenkort zullen de ambitieuze nieuwbouwplannen van OMNI vereniging Quintus 
werkelijkheid worden. Dit najaar wordt gestart met de bouw van een nieuw complex, 
waarvan de leden van alle aangesloten sportafdelingen de voordelen zullen onder-
vinden.

Wat kunt u verwachten?
Een mooiere entree, betere (vergader-) faciliteiten, meer en betere kleedruimtes 
voor buiten- en binnensporters; kortom: een accommodatie waar Kwintsheul trots 
op kan zijn.  Het complex wordt voorzien van diverse duurzame oplossingen, zodat 
we met deze nieuwbouw letterlijk en figuurlijk klaar zijn voor de toekomst. 

Om de plannen te kunnen realiseren hebben we met onze partners Arend-Sosef, 
WattCo en NIFE - bedrijven die voorop lopen op het gebied van duurzame energie -
een aantal acties bedacht. Acties waaruit u uw voordeel kunt halen en die ook nog 
eens financiële ondersteuning opleveren voor onze nieuwbouwplannen. 
Win-win acties dus!



Om de bouw van ons nieuwe complex duurzaam en betaalbaar te maken 
introduceren we drie acties: 

“Actie: Zonnepanelen voor groen-witte Quintus stroom” 
 
Door middel van deze actie helpt u Quintus en de leefomgeving driedubbel, namelijk:
1. Financiering van de nieuwbouwplannen
2. Lagere exploitatiekosten door eigen stroomvoorziening
3. Een beter milieu door duurzame groen-witte stroom

Alle Westlandse bedrijven, particulieren, Quintus teams, vriendengroepen en 
gezinnen kunnen deelnemen aan deze unieke actie. 
 
Adopteer een paneel
Met een donatie van € 500,- helpt u Quintus aan een zonnepaneel en kunnen wij Groen-
Witte stroom opwekken voor onze leden. Om deel te nemen aan deze actie kunt u het 
formulier op de achterzijde invullen en inleveren op het sportcomplex in de gemarkeerde 
brievenbus of bij Tim Zwinkels, Maurice van Lis of Mario Verbraeken. 
Ook kunt u een e-mail sturen naar zonnepanelen@sportaccommodatiequintus.nl

Naast de genoemde voordelen voor Quintus zijn uw voordelen:
De naam of het logo van uw bedrijf, team of groep wordt 5 jaar lang vermeld op een •	
scherm in de kantine. Hierop kunt u exact de opbrengst van uw zonnepaneel aflezen en 
dagelijks bijhouden. Dit zal ons als sportmensen zeker aanmoedigen. Ook is een App in 
ontwikkeling om de opbrengst per paneel te monitoren.
Deze gift kan voor particulieren aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Hierdoor kan •	
de belastingdienst tot maximaal 52% bijdragen aan uw schenking. Voor meer informatie 
over uw persoonlijke situatie verwijzen we u naar de site van de belastingdienst. 
 

“Actie: Zonnepanelen thuis of op het bedrijf” 
Gezien de gunstige voorwaarden en kwalitatief uitstekende partijen raden wij u zonne-
panelen ook voor uw eigen situatie aan.  Indien u via Arend-Sosef en WattCo zonnepanelen 
aanschaft kunt u aangeven dat u via de Quintus actie tot aanschaf bent gekomen. 
Arend-Sosef en WattCo zullen op dat moment een bedrag afdragen aan Quintus. 

                 www.wattco.nl                                 www.arendsosef.nl



“Actie: Energie advies zakelijk of privé” 

NIFE Energieadvies uit ’s-Gravenzande is niet alleen marktleider in de tuinbouw, maar is er 
voor elke ondernemer. Wat betaalt u nu voor uw energie en op welk niveau onderhandelt 
NIFE het voor u uit? Dat is de even simpele als doeltreffende werkwijze van NIFE. 
Inzage in uw energiekosten levert voor u in de regel een besparing op tussen de 20 en 40% 
van uw leveringskosten.

NIFE is partner geworden van de nieuwbouw van Quintus en voor elke Heulse ondernemer 
biedt NIFE een kosteloze analyse aan van uw te behalen voordeel. Niet alleen uw inkoop van 
gas wordt dan beoordeeld, maar ook zaken die verband houden met belasting, netwerk en 
bemetering. Kortom: een totaal advies waar u mee verder kunt!

Klant worden bij NIFE betekent niet alleen dat u voor een jaarbedrag van enkele honderden 
euro’s meeloopt met de scherpste (centrale) inkoop, maar u bent ook verzekerd van actieve 
factuurcontrole en ontzorging. NIFE regelt alles en u bespaart (flink). 
Gedurende de actie-periode die loopt t/m juni 2013 doneert NIFE een bedrag in de clubkas 
voor elke nieuwe Heulse klant! 
Elke sponsor krijgt ook nog eens de NIFE-voucher toegestuurd. Als de relaties, klanten, 
leveranciers e.d. van de sponsor zich melden bij NIFE en men wordt uiteindelijk klant, dan 
wordt ook hierdoor de nieuwbouw financieel gesteund.

De voordelen van NIFE:
•	 Scherpste	inkoop	van	energie	met	voor	u	dus	flinke	besparing
•	 Ontzorging	van	al	uw	zaken	omtrent	inkoop
•	 Actieve	factuurcontrole	waarmee	fouten	worden	hersteld

NIFE zal u actief gaan benaderen. Maar heeft u interesse, vragen of opmerkingen? 
Mail naar martine@nife.nl en u hoort van ons!

                 www.nife.nl



Reserveringsformulier zonnepanelen

Ondergetekende: 

Naam bedrijf / particulier  _______________________________________________

Adres  _______________________________________________________

Pc/woonplaats  ___________________________  Tel.nr. _____________________

E-mailadres _______________________________________________________

Naam of logo op TV in kantine.       

 Naam: _________________________________

 Logo: mailen naar zonnepanelen@sportaccommodatiequintus.nl

Aantal zonnepanelen à € 500,- per stuk:      ___________  

Totaal       €  ___________

Quintus stuurt u binnenkort een machtigingsformulier voor de incasso van het 
overeengekomen te doneren bedrag. 

Datum: ________________    Handtekening: ____________________________  

Dit reserveringsformulier kunt u in de gemarkeerde brievenbus op het 
complex doen of scannen en mailen naar:
zonnepanelen@sportaccommodatiequintus.nl
Invullen via de Nieuwbouw sites van de aangesloten verenigingen is ook mogelijk.


