Waarom nú meedoen met energie opwekken op
zonnedak Blomboogerd?
• Door te investeren in een aantal panelen ben jij automatisch lid van de
energiecoöperatie. Hierdoor profiteer jij van een lagere energierekening.

Informatie
bijeenkomst

• Jij draagt bij aan een beter milieu. Met het opwekken van zonne-energie help
jij mee aan minder CO2 in de atmosfeer. Daar worden we allemaal beter van.
• De energiecoöperatie zorgt voor de verrekening met het energiebedrijf zodat

woensdag 25 november

je energierekening lager uitvalt.

Aanvang: 20:00

• Je kiest zelf of je bij je huidige energieleverancier blijft.

Locatie: Drumptse Hof
De Balije 1,

Meedoen

4003 GA Tiel

Hier vind jij ook antwoorden op jouw vragen.
Je kunt ons mailen: evhb@evhb.nl,
bellen kan natuurlijk ook: 06 28 92 75 42
Like ons: www.facebook.com/evhb.nl

Jouw
zonnepanelen op
het dak van het
Waterschap
in Tiel

Energie van Hollandsche bodem wil op een eigenzinnige en
onafhankelijke wijze bijdragen aan een eerlijke en duurzame samenleving.
Wij ontwikkelen zonneparken en zonnedaken door heel Nederland.

Energie van Hollandsche bodem is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 60278846. Ons Btw nummer is 853.40.696.

www.evhb.nl

Aan de inhoud van deze flyer kunnen geen rechten worden ontleend. Foto: Hans Anneveldt.

Schrijf je nu in! www.evhb.nl/tiel-blomboogerd

Met de zon en panelen op het dak van het
Waterschap Tiel verlagen wij onze energierekening.
En we wekken 100% groene stroom op.
Energie van Hollandsche bodem heeft het dak van het Waterschap
Rivierenland aan de Blomboogerd in Tiel vol gelegd met zonnepanelen.
Jij kunt meedoen. Jouw zonnepanelen op een collectief dak. Geen gedoe op
je eigen dak en toch profiteren van een verlaagde energierekening. En jouw
eigen 100% groene energie opwekken. Zo draag jij bij aan een beter milieu.
Jij kunt meedoen als je de viercijferige postcode 4001, 4002,
4003, 4004, 4005, 4006, 4011 of 4017 hebt.

DOE MEE

Ook voor ondernemers!

Familie Appel doet mee met 6 panelen

Ondernemers (MKB, ZZP’ers) met een elektriciteitsverbruik van minder dan
3800 kWh

10.000 kWh per jaar (‘kleinverbruikers’) kunnen meedoen.
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Verlaag je energierekening

Wat is ons elektriciteitsverbruik als
gezin?

Wil jij je eigen energie opwekken,

2

3800 kWh per jaar (€862,60)

maar niet op je eigen dak? Dat kan.

€ 862,60

Samen met anderen uit de buurt kun

3

4

jij meedoen door te investeren in een
aantal zonnepanelen op het dak van

€ 594,70

het kantoor van het Waterschap aan de
Blomboogerd in Tiel dat past bij jouw

Onze investering in 6 panelen is
€ 1.908.

energiegebruik.

Geen BTW

Deelnemen in het zonnedak begint met een
investering in zonnepanelen. Dit voorbeeld
gaat uit van 8 panelen. Je betaalt geen
BTW. Binnen 10 jaar heb je je investering
terugverdiend. Jouw deelname levert je meer
op dan hetzelfde bedrag op een spaarrekening
te zetten (bij een rente van 1,5%).

Straks betalen we € 594,70. Daar komen nog
verzekering, onderhoud en administratie bij
(€10 per paneel per jaar). We hebben onze
rekening met € 207/jr verlaagd.

Wil jij net als de familie Appel weten hoeveel jij betaalt en bespaart?
Kijk op de rekenmodule op www.evhb.nl/tiel-blomboogerd

Het zonnedak is het eerste postcode
project in Gelderland waar de leden van de
coöperatie over hun ledenbijdrage geen
BTW verschuldigd zijn. EvHb kreeg dit
voorjaar het akkoord van de Belastingdienst.

Jouw panelen
lekker in het
zonnetje

Evenveel CO2 besparen
als de wereld rond rijden
Met het opwekken van zonne-energie

zorgt via de energiecoöperatie
voor de certificering van
Garanties van Oorsprong en de
vereiste goedkeuring van de

schoner dan stroom die is opgewekt

Belastingdienst. Dan weet jij zeker

zonnepanelen in 5 jaar tijd net zoveel

van het Waterschap geplaatst. Doe mee, dan bespaar jij snel op je energierekening.

Energie van Hollandsche bodem

atmosfeer. Want zonnestroom is

brandstoffen. Weet jij dat je met 10

Energie van Hollandsche bodem heeft eind september de zonne-installatie op het dak

stroom

help jij mee aan minder CO2 in de

door het verbranden van fossiele

Het is jouw (zonne)energie

De zekerheid van echt groene

hoeveel jouw panelen opwekken
en aan het elektriciteitsnet
leveren. En dat de verrekening
correct plaatsvindt. Energie van

CO2-uitstoot bespaart als je zou

Hollandsche bodem controleert

veroorzaken door met een (benzine)

de productie en de installatie, en

auto de hele wereld rond te rijden?

wij zorgen voor het onderhoud
van het zonnedak, zodat deze
maximaal presteert.

