Lokale groene energie van ‘Zonnedak Holthuizen’
Wij gaan op weg naar “Bronkhorst en omgeving energieneutraal (BoeN)” : doet u mee ?
 Wilt u ook investeren in groene zonne-energie die lokaal gewonnen wordt?
 En woont u in Bronkhorst (postcode 7226), Steenderen (7221), Baak (7223), Toldijk (7227), Rha
(7224), Olburgen (7225), Drempt (6996), Doesburg-Noord (6984), Leuvenheim (6974) of
Brummen (6971)?

Dan is dit uw stappenplan om zelf lokale groene energie te produceren:
1. U wordt lid van de energiecoöperatie BoeN. Kosten € 20,- per jaar. Aanmelden kan via de
website van BoeN; klik op: http://boen.nu/doe-mee2. U sluit een contract met BoeN en koopt daarmee een of meer certificaten (= aandelen) in het
‘Zonnedak Holthuizen’. Een certificaat kost € 255,- ; daarmee wordt u ‘eigenaar’ van 1
zonnepaneel op het collectieve ‘Zonnedak Holthuizen’.
3. BoeN laat het ‘Zonnedak Holthuizen’ bouwen - als er minimaal 50 deelnemers zijn, en als er
minimaal 500 panelen zijn verkocht. De stroom van het Zonnedak wordt gekocht en verder
getransporteerd door AGEM (de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij).
4. U stapt over naar AGEM als uw leverancier voor groene energie en groen gas. Als u dit niet wil
of kunt, zie in de uitgebreide brochure onder: ‘geen klant van AGEM’.
5. Vanaf het moment dat het ‘Zonnedak Holthuizen’ energie produceert krijgt u na elk jaar geld
terug via uw jaarafrekening bij AGEM, namelijk de energiebelasting op de door uw
zonnepanelen geproduceerde stroom. Dit is bij het huidig tarief circa € 28,- per jaar incl. BTW
per zonnepaneel. Na circa 10 jaar heeft u de kosten van uw investering dus helemaal terug;
daarna is het elk jaar pure winst! [De waarde van de door uw zonnepanelen geproduceerde
stroom wordt gebruikt om de exploitatiekosten van het zonnedak te betalen.]
6. Na 15 jaar loopt uw contract met BoeN af: de restwaarde van uw certificaat is dan nul. Maar
de installatie is dan nog niet ‘waardeloos’. U en de andere leden van BoeN beslissen na circa
14 jaar, in overleg met de dakeigenaar, of en hoe de exploitatie wordt voortgezet.

Waarom meedoen aan het ‘Zonnedak Holthuizen’?
 omdat u voorstander bent van zonne-energie;
 omdat u op uw eigen dak geen zonnepanelen kunt of wilt plaatsen;
 omdat u een beter rendement wilt op uw spaargeld dan wat de bank geeft.
Wilt u meer weten? Deze stappen worden uitgelegd in de uitgebreide brochure op onze website.

Samenvatting:

KOSTEN per certificaat
aanschaf certificaat
verwachte OPBRENGSTEN per certificaat
teruggave energiebelasting over 15 jaar
verwachte restuitkering
TOTAAL OPBRENGSTEN
verwachte WINST per certificaat
opbrengsten min kosten

€ 255
€ 421
€ 26
€ 447
€ 192
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