Project Zonnedak Pietseweg 4B te Oud-Gastel

Uw eigen groene stroom opwekken op het dak van het
bedrijf EuroRoad.
Geen gedoe, Energiek Halderberge regelt alles voor u
Doet u mee? Schrijf u vrijblijvend in!
Door een ZonDeel te kopen, lever je als deelnemer een
mooie bijdrage aan meer duurzame energieopwekking in
Halderberge. Daarnaast levert een ZonDeel je ook financieel
voordeel op. Hoe dat financiële voordeel er precies uitziet,
lichten we hieronder nader toe.

Wat is een ZonDeel precies?
Een ZonDeel staat gelijk aan 250 kWh/jaar.

Wat houdt het initiatief in?
Samen gaan we 432 zonnepanelen (ongeveer 750 ZonDelen) plaatsen op het dak van het bedrijf
Euroroad aan de Pietseweg 4 in Oud-Gastel. Door collectieve organisatie en financiering via de
Regeling Verlaagd Tarief (ook wel bekend als de ‘postcoderoos-regeling’) is dit erg aantrekkelijk.
Ook u kunt ‘eigenaar’ worden van een aantal ZonDelen, hoeveel bepaalt u zelf.

Wie kan ZonDelen kopen?
Alle inwoners van Halderberge met een kleinverbruik aansluiting (t/m 3 x 80 A (Ampère)) kunnen
ZonDelen kopen. Dit geldt dus voor zowel huurders, woningeigenaren en bedrijven.

Voordelen voor u?
Þ Wel gebruik maken van zonne-energie, maar geen gedoe
Þ Toch gebruik van het vermogen van zonnepanelen, als u geen mogelijkheid heeft ze
zelf te plaatsen.
Þ Flinke bijdrage aan CO2 beperking en het klimaat
Þ Samen werken aan duurzaamheid
Þ Zorgen voor de volgende generaties
Þ Een mooi financieel rendement van circa 8% per jaar

Wat kost het?
De inleg is €205,- per ZonDeel. Voor onderhoud en verzekering bedragen de kosten € 3,- per ZonDeel
per jaar en het lidmaatschap van Energiek Halderberge is € 12 per jaar. Dit komt dus neer op een
eenmalige bijdrage van €205,- en een jaarlijkse bijdrage van €15,-. Bij aanschaf van tien ZonDelen
bedraagt de investering in totaal €2050,- eenmalig en jaarlijks €42,-.

Indien blijkt dat de opbrengsten uit de opwekprojecten structureel hoger zijn dan verwacht zal via de
ALV evt. aanpassingen in het rendement doorgevoerd worden.
# Zondelen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# verwachte kWh
250
500
750
1.000
1.250
1.500
1.750
2,000
2,250
2.500

Kosten eenmalig
€ 205,€ 410,€ 615,€ 820,€ 1.025,€ 1.230,€ 1.435,€ 1.640,€ 1.845,€ 2.050,-

Kosten jaarlijks
€ 15,00
€ 18,00
€ 21,00
€ 24,00
€ 27,00
€ 30,00
€ 33,00
€ 36,00
€ 39,00
€ 42,00

Wat levert het op?
U krijgt op de elektriciteitsrekening thuis gegarandeerd 15 jaar lang vrijstelling van de
energiebelasting voor de hoeveelheid stroom die uw ZonDelen opleveren. Op dit moment (2020)
bedraagt die energiebelasting 9,77 cent/kWh (incl. BTW).
Deze vrijstelling van energiebelasting levert u over 15 jaar gerekend naar verwachting een financieel
rendement van circa 8% per jaar. Daarbij is al rekening gehouden met de jaarlijkse kosten voor
onderhoud en verzekering van € 3,- per ZonDeel.

Hoeveel energie levert een ZonDeel op?
De gemiddelde verwachte opbrengst is 250 kilowattuur (kWh) per ZonDeel per jaar. Het ene jaar
mogelijk 10% meer en het andere jaar mogelijk 10% minder. De werkelijke hoeveelheid wordt
jaarlijks via uw energierekening verrekend.

Hoeveel ZonDelen kunt u kopen?
U kunt al meedoen met één ZonDeel. Het maximum is 10.000 kWh (ca. 40 ZonDelen) of maximaal uw
eigen verbruik, want u krijgt alleen energiebelasting terug over uw eigen verbruik.
Deel uw jaarverbruik door de verwachte opbrengst van een ZonDeel (250 kilowattuur per jaar).
Neem daar 90% van en u hebt het maximum aantal ZonDelen dat wij adviseren.

Kunt u bij dezelfde energieleverancier blijven?
Niet iedere energieleverancier neemt deel aan de PostcodeRoosregeling en verrekent de
energiebelasting waar u recht op heeft.
Energiek Halderberge heeft een contract met gunstige voorwaarden met leverancier OM | nieuwe
energie. Een overstap naar OM is aantrekkelijk en u krijgt 100% gegarandeerd lokale donkergroene
stroom en duurzaam gas. OM verrekent 100% de energiebelasting en doet dat automatisch voor
haar klanten, zonder gedoe voor u en de coöperatie.
Wanneer u ervoor kiest niet over te stappen, betaalt u jaarlijks € 50,- administratiekosten aan de
coöperatie.

Hoe kunt u meedoen?
Geef geheel vrijblijvend uw interesse aan. Stuur een e-mail naar info@energiekhalderberge.nl met
uw naam, adres, postcode, woonplaats en eventueel het aantal ZonDelen dat u wilt aanschaffen.
Coöperatie Energiek Halderberge regelt verder alles voor u.

Wilt u meer zekerheid dankzij voorinschrijving?
Heeft u serieuze interesse in het kopen van een aantal ZonDelen? Maak dan nu gebruik van de
mogelijkheid tot voorinschrijving.
Voorinschrijving komt neer op het doen van een aanbetaling van € 25,- (die u terugkrijgt als het
project onverhoopt niet door zou gaan). Het is heel eenvoudig: maak 25 euro over op
rekeningnummer NL58 RABO 0140 1564 45 ten name van Energiek Halderberge, onder vermelding
van uw naam, e-mailadres en gewenst aantal Zondelen.
De daadwerkelijke verkoop kan binnenkort gaan plaatsvinden, en gebeurt dan op volgorde van
voorinschrijving.

Wees er dus snel bij!!
Meer info inclusief veel gestelde vragen (FAQ) op:
www.energiekhalderberge.nl/zonnepanelen-op-dak-Pietseweg 4

