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ZonneCollectief

ZEELAND

Met groene stroom uit Zeeland
DELTA levert al jaren uitsluitend 100% groene stroom. DELTA Puur Zeeuws Groen is zelfs
groene stroom die volledig is opgewekt in Zeeland. Met behulp van alles wat Zeeland zo
aantrekkelijk maakt: de wind, het water én de zon. Zo leveren we bijvoorbeeld de groene
stroom die de zonnedaken van energiecoöperatie ZonneCollectief Zeeland produceren,
door aan onze klanten. Daarom kiezen ook veel leden van deze energiecoöperatie voor een
energiecontract met DELTA Puur Zeeuws Groen.
Samen met energiecoöperaties en hun leden maken we Zeeland weer een stukje duurzamer.
Ook een contract met groene stroom uit Zeeland? Ga naar deltaenergie.nl/puurzeeuws.
Bellen kan ook, dan regelen we het direct aan de telefoon: 0118 - 22 66 66.

deltaenergie.nl/puurzeeuws

ZONNESTROOM IN UW VAKANTIEHUIS

Gezamenlijke opwek in postcoderoosregeling nu erg interessant
Vakantiehuizen staan in regio’s waar de zon vaak schijnt. De Zeeuwse Kust heeft zoals algemeen bekend de meeste zonne-uren van Nederland. Er zijn dan ook veel eigenaren van vakantiehuisjes met
interesse in het zelf opwekken van zonnestroom middels zonnepanelen. Dit wordt nog eens versterkt
doordat toeristische gasten steeds vaker eisen stellen aan duurzaamheid. In toenemende mate wordt
er in keurmerken, certificaten en beoordelingen gelet op duurzaamheidscomponenten.
Het is lang niet overal mogelijk om zelf zonnepanelen te leggen op het dak van uw vakantiehuis. Door het sterk wisselende gebruik is het
lastig om in de juiste capaciteit te investeren
en vaak betreft het een gering jaarlijks gebruik
zodat de investering per kWp relatief hoog is.
De SCE - een regeling van de overheid - stimuleert zonnestroomproductie voor kleingebruikers die zelf niet direct een dak beschikbaar
hebben maar wel willen investeren in zonnepanelen met de zogenaamde postcoderoosregeling. De kern hiervan is dat een aantal
eigenaren of gebruikers van een pand met
een eigen EAN meter gezamenlijk investeren
in een zonnestroomproject op het dak van
een ander. Altijd in de vorm van een coöpe-
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ratie. Zo kan op de meest efficiënte en effectieve manier een zonnestroomproject worden
gerealiseerd en komt het rendement daarvan
direct beschikbaar voor de investeerders en
dat zijn de leden van de coöperatie.
Omdat Zeeland een bijzonder geschikte provincie is om zonne-energie op te wekken is door
een aantal initiatiefnemers de coöperatieve
vereniging Zonne Collectief Zeeland U.A. opgericht. Deze coöperatie stelt zich ten doel om
postcoderoosprojecten in heel Zeeland te realiseren. De leden worden volledig ontzorgd in de
uitvoering, het beheer en de administratie.
De postcoderoosregeling maakt het uitstekend mogelijk dat eigenaren van vakantiewoningen investeren in deze projecten, u kunt
meermaals participeren als uw woning een
gunstige postcode heeft. In de SCE-regeling
vanaf 2021 is het gebruik losgekoppeld van
uw deelname en daardoor is het mogelijk de
certificaten te behouden indien u in de toekomst uw vakantiewoning eventueel verkoopt.
Zo blijft u tijdens de hele looptijd rendement
genereren van de Zeeuwse zon.
Zodra een geschikt dak beschikbaar komt wordt
de inschrijving voor de aankoop van certificaten
geopend op de site www.zonnecollectiefzeeland.

nl. Eigenaren van EAN meters met de betreffende en omliggende postcodes kunnen certificaten kopen voor € 500/ stuk met een jaarlijkse
opwek van circa 400 kWh, u wordt daarmee
tegelijk lid van de coöperatie. Zodra er op voldoende certificaten is ingeschreven regelt de
coöperatie alles om de zonnestroominstallatie
aan te kopen, op het net aan te sluiten en werkend op te leveren.

ZonneCollectief

ZEELAND

Omdat de stroom niet alleen duurzaam maar
ook lokaal wordt opgewekt wordt de stroom
verkocht met een Garantie van Oorsprong
aan Delta Energie die ze als ‘Puur Zeeuws
Groen’ levert in de markt. De bijdrage per project van het Zeeuws Klimaatfonds en de leveringsovereenkomst met Delta Energie zorgen
voor een forse verbetering van het rendement
voor de leden.

Bent u geïnteresseerd om te investeren
in duurzaamheid en rendement, kijk dan
snel op www.zonnecollectiefzeeland.nl

Mit Ökostrom aus Zeeland
DELTA liefert seit Jahren nur noch 100% Ökostrom. DELTA Puur Zeeuws
Groen ist sogar Ökostrom, der vollständig in Zeeland erzeugt wird. Wir nutzen
alles, was Zeeland so attraktiv macht: den Wind, das Wasser und die Sonne.
So liefern wir beispielsweise den Ökostrom, der von den Solardächern der
Energiegenossenschaft ZonneCollectief Zeeland produziert wird, an unsere
Kunden. Deshalb entscheiden sich viele Mitglieder dieser Energiegenossenschaft
für einen Energievertrag mit DELTA Puur Zeeuws Groen.
Gemeinsam mit den Energiegenossenschaften und ihren Mitgliedern machen
wir Zeeland wieder ein Stück nachhaltiger. Möchten Sie auch einen Vertrag mit
Ökostrom aus Zeeland? Gehen Sie dann auf deltaenergie.nl/puurzeeuws.
Sie können auch anrufen, dann arrangieren wir das
direkt telefonisch: +31(0)118 - 22 66 66.

deltaenergie.nl/puurzeeuws
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