Stichting Zonne-energie
Recycling Nederland
Uw belangen goed behartigd
Verkoopt u zonnepanelen in Nederland en koopt u die in het buitenland in?
Of bent u producent van zonnepanelen?
Dan kunt u rekenen op stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN).
Wij behartigen de belangen van importeurs en producenten bij hun
wettelijke producentenverantwoordelijkheid.
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ZRN: belangenhartiger van de zonne-energiesector
Stichting Zonne-energie Recycling Nederland
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Sluit u kosteloos aan bij ZRN
Wanneer u zich aansluit bij ZRN, zit u mede aan het stuur van OPEN.
Als deelnemer heeft u namelijk de volgende rechten en voordelen:
• U kunt invloed uitoefenen op de aanstelling van de bestuursleden van ZRN. Daarmee heeft
u indirect ook invloed op de keuze van de bestuurder binnen OPEN. Zo zorgt u ervoor dat u
vertegenwoordigd wordt door een persoon waar u achter staat.
• U kunt samen met andere producenten adviezen uitbrengen aan het bestuur van ZRN. Zo kunt u
onderwerpen op de agenda zetten die voor u van belang zijn. Daarmee heeft u grip op de koers
van ZRN en op uw belangen binnen OPEN.
• U blijft op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen OPEN en van andere AEEAzaken die impact hebben op uw bedrijf. ZRN informeert u hierover via nieuwsbrieven en op de
website stichtingzrn.nl .
Deelname aan ZRN kost u geen geld of tijd. U hoeft zich alleen maar aan te melden.

Zo meldt u zich aan

Meer weten?

• Ga naar stichtingzrn.nl en klik op ‘aansluiten’.

• Meer informatie over ZRN vindt u op

• Download de aansluitovereenkomst en vul
hem in.
• Onderteken de overeenkomst en stuur hem
naar info@stichtingzrn.nl .
• U ontvangt van ons bericht.

stichtingzrn.nl .
• Ook kunt u mailen naar info@stichtingzrn.nl
of bellen naar 088-13 04 105.
• Meer informatie over OPEN vindt u op
stichting-open.org .

