Je eigen zonnepanelen in 6 stappen
[Stap 1 Bij jou in de buurt?]
Wil je in aanmerking komen voor een belastingvoordeel, dan moet
het zonnepark of zonnedak bij jou in de buurt liggen. Volgens de wettelijke regeling geldt dan
een zogenaamde postcoderoos. Dat wil zeggen dat jouw postcodegebied (de 4 cijfers van je
postcode) dezelfde is als die van het zonnepark of het dak, of dat er direct aan grenst.
Per project geven wij aan welke postcodes gelden. De eerste stap is om vast te stellen of jouw
postcode ook wordt genoemd bij het project dat jij interessant vindt.
Mag ik me inschrijven ook als mijn postcode niet genoemd staat? Ja, dat mag. Maar dan is de
kans wel erg groot dat je niet in aanmerking komt voor het belasting voordeel.
Stel dat jouw postcode bij twee projecten wordt genoemd, dan kan je kiezen welk project jou
het meest aanspreekt.
[Stap 2 Voldoende interessant?]
Ligt het zonnepark of –dak bij jou in de buurt, dan wil je natuurlijk vaststellen of het project
jou aanspreekt en hoe groot je financieel voordeel is. Bij elk project beschrijven we kort de
achtergronden, hoe we het willen opzetten, hoe het er uit komt te zien en wat de planning is.
We geven aan waar het ligt zodat je ook zelf kunt gaan kijken. Elk project bevat ook een
rekenmodule. Je kunt dan eenvoudig zelf het aantal zonnepanelen bepalen en vaststellen wat
daarvan de kosten zijn.
Elk project is uniek. Dat betekent dat de kosten van project tot project kunnen
verschillen. Mochten we meer projecten bij jou in de buurt ontwikkelen, dan kan je de
projecten met elkaar vergelijken en bepalen welk project voor jou het meest interessant is.
[Stap 3 Informatiebijeenkomst]
Voor elk zonneproject organiseren we een informatiebijeenkomst. Op onze website, facebook
en in de media geven we aan waar en wanneer we de bijeenkomst houden. Sta je al voor een
project bij ons ingeschreven, dan ontvang je van ons een uitnodiging.
Tijdens de bijeenkomst geven we informatie over het project en proberen zo veel mogelijk
vragen te beantwoorden. We maken graag kennis met jou en jij kunt op jouw beurt
kennismaken met de andere belangstellenden voor het project.

[Stap 4 inschrijven]
Als je een van onze projecten voldoende interessant vindt, dan kan je je inschrijven. Om de
inschrijving zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen hebben we een Reglement van
inschrijving opgesteld.
Zodra jij je hebt ingeschreven ontvang je van ons een ledenovereenkomst met enkele
bijlagen. De ledenovereenkomst regelt de afspraken tussen jou, als lid, en de
energiecoöperatie. Maar de ledenovereenkomst geeft ook inzicht in het aantal zonnepanelen
en daarmee het bedrag waarmee je in het zonnepark of –dak deelneemt. Daarnaast ontvang je
uiteraard de voorwaarden de statuten (van de betreffende energiecoöperatie) . Wil je in
aanmerking komen voor het belastingvoordeel, dan moet je lid worden van de
energiecoöperatie van het zonnepark of zonnedak. Daarom ontvang je naast
ledenovereenkomst ook de statuten van de energiecoöperatie .
[Stap 5 Lid van de energiecoöperatie]
Met het tekenen van de ledenovereenkomst wordt je automatisch deelnemer van de
energiecoöperatie en kan de energiecoöperatie zaken voor je regelen zodat je in aanmerking
komt voor het belastingvoordeel.
Als er voldoende deelnemers zijn, ontwikkelen we het zonnepark of zonnedak verder.
Volg de voortgang op onze website bij het desbetreffende project en natuurlijk via onze
Facebook pagina.
[Stap 6 Exploitatie]
Zodra het zonnepark of –dak in bedrijf is, produceert het voor jou groene stroom. Daar
profiteer je 2 keer van. Ten eerste leidt dit tot een lager tarief aan energiebelasting en daarmee
een lagere energierekening. Dit regelt de energiecoöperatie voor jou. Ten tweede deel je in de
opbrengst uit de verkoop van de stroom die jouw zonnepanelen. Ook dit regelt de
energiecoöperatie. De energiecoöperatie trekt hier eerst de kosten van af die zij maakt voor
onderhoud, huur, verzekering, administratie, belasting etc. van jouw zonnepanelen. De winst
die dan overblijft is dan voor jou.

