
PARTICIPEER IN ZONNEPANELEN OP 
HET DAK VAN EEN ANDER

Zeker nu de huidige salderingsregeling voor opgewekte eigen stroom per 2020 gaat veranderen is het 
voordeliger om in een zgn “postcoderooscoöperatie” deel te nemen.

Wat houdt een postcoderooscoöperatie in?
Er wordt een centraal dak gezocht waar meerdere zonnepanelen op geplaatst kunnen worden, die aan-
gekocht worden door een coöperatie, waar particulieren en MKB ( met kleinverbruikersaansluiting tot 3 
x 80 Amp) van bepaalde postcoderoosgebieden in kunnen deelnemen. U geniet van de inkoopvoordelen, 
u wordt geheel ontzorgd, alles 15 jaar gegarandeerd, u weet waar u aan toe bent de komende 15 jaar
(looptijd van de coöperatie), u heeft geen gedoe op en in eigen gebouw/woning, u realiseert een mooi
jaarlijks rendement etc etc en u gaat van zonne-energie profiteren (dus CO2 besparen). Nog veel meer
informatie kunt u terugvinden op onze website www.maakonzeregioduurzamer.nl

In de gehele provincie Zeeland proberen wij dit soort initiatieven 
te ondersteunen en te realiseren. Dus ook in uw regio

Hoe werkt het deelnemen?
U schrijft in/koopt een certificaat (of meerdere) in een coöperatie. Kosten komen uit om ongeveer € 
315,- (inschrijf kosten -/- terug te ontvangen deel BTW binnen enkele maanden).

Elk certificaat geeft recht op een jaarlijkse stroomopbrengst van ongeveer 240 kw (kan variëren). 
Hangt af van het aantal zonne-uren. Maar schatting is gebaseerd op een meer jaren gemiddelde. Van 
de coöperatie ontvangt u ongeveer € 0.035 per kw (één maal per jaar met u verrekend). Dat is de ver-
koop van stroom -/- jaarlijkse vaste kosten binnen de coöperatie.

Daarnaast ontvangt u via uw energieleverancier terug de energiebelasting plus BTW *, komt voor 
2020 uit op ruim € 0,107 per kw.
* voor bedrijven excl. BTW.

M.a.w. 1 certificaat brengt jaarlijks op: opbrengst opgewekte stroom € 8,40
terug storting energiebelasting € 25,70
Totaal per jaar  € 34,10

Dus elk certificaat is terugverdiend in afgerond 8 jaar. De rest van de looptijd 7 jaar is dus rendement, 
of te wel ongeveer 5% op jaarbasis.

Hoeveel inschrijven bij gebruik van 2500 kw per jaar:
Schrijf in op afgerond 9 certificaten (2500 x 90% / 240). Investering komt uit op € 2.835,- (9 x 315) 
geschatte opbrengst = 2.160 kw

NB aan deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend, dit is een nauwkeurige schatting op basis van de huidige prijzen, 
opbrengsten/ energieprijzen en tarieven energiebelasting kunnen afwijken, hebben natuurlijk wel invloed op het rendement, maar 
dat is zeer beperkt.

Hoe in te zetten? Zakelijk gebruik (tot maximaal 10.000 kwh) 
Thuis gebruik (tot maximaal 10.000 kw en 90 % van het gebruik)

Ook geschikt voor bewoners appartementen/vakantiewoningen en Vereniging van Eigenaren.

T: 06 18193017  |  E: info@maakonzeregioduurzamer.nl


