Informatiebrochure:
Zonnepanelen postcoderoosproject 1
Tuincentrumkuipers

Investeer in collectieve Zonnedaken
in je eigen omgeving
Wek samen schone Zonne-energie
op bij u in de buurt
Profiteer 15 jaar van vrijstelling op u
energiebelasting!

Samen stroom opwekken op zonnige daken
in de buurt!
Sinds de oprichting van Energiecoöperatie Greuner U.A. is er hard gewerkt om het eerste
project voor daken met zonnepanelen te realiseren. Nu is het dan zover: we gaan bij
Tuincentrum John Kuipers in De Lutte 197 zonnepanelen plaatsen op de daken van twee
gebouwen. Wilt u ook deelnemen aan dit project? Dat kan: hieronder leest u meer over de
voorwaarden.

Zonnepanelen van Greuner – iets voor u?
Hebt u interesse in schone zonne-energie, maar wilt u of kunt u niet zelf zonnepanelen op uw
eigen dak plaatsen? Dan is gezamenlijk zonne-energie opwekken op een ander dak wellicht
de oplossing. Greuner biedt u nu de mogelijkheid om met gemak en zonder zorgen uw eigen
zonne-energie op te wekken en daarbij te profiteren van het feit dat u géén energiebelasting
verschuldigd bent over de door u opgewekte elektriciteit.

1. Aantrekkelijk rendement
Het rendement over 15 jaar ligt rond de 10%, uitgaande van de huidige verwachte
energiebelasting van de overheid. Dit is natuurlijk veel meer dan de huidige rente op u spaar
rekening.
2. Vergroening van u eigen regio
U investeert in mooie projecten in u eigen regio, waardoor u en anderen uit de regio zoals de
dak eigenaren profiteren. Waar mogelijk werken wij met lokale ondernemers.
3. Korting op de vaste leveringskosten als u stroom afneemt van Greuner | om,
ongeachte of u investeert in het postcoderoosproject
U krijgt elk jaar korting op de vaste leveringskosten voor elektriciteit en gas als u overstapt
naar energieleverancier Greuner | om. Op dit moment is dat 10,- euro voor elektriciteit en 10
euro per jaar voor CO2-gecompenseerd gas.
4. Deel mee in de opbrengsten
Als lid praat je mee, beslis je mee en profiteer je van de opbrengsten van de coöperatie. Je
bent mede-eigenaar maar loopt geen financieel risico.
5. Slim laden van elektrische auto
Bespaar geld door jouw auto slim te laden op momenten dat het aantrekkelijk is. Dit is
mogelijk via de Jedlix app waar bepaalde type elektrische auto´s aan deel kunnen nemen.
Bespaar hiermee tot wel €250 per jaar op je energierekening.

Ons postcoderoosproject
Project Kuipers is een zogenaamd postcoderoosproject, waarin burgers, kleine bedrijven,
scholen, verenigingen e.a. in coöperatieverband gezamenlijk zonne-energie kunnen
opwekken.
Een ‘postcoderoos’ is een gebied van aan elkaar grenzende postcode-districten: één in het
‘hart’, plus de ‘blaadjes’ er omheen (zie bijgaand kaartje).
De zonnepanelen worden geplaatst op een plek in het postcoderoosgebied.
De coöperatie, in dit geval Greuner, is de eigenaar van de zonnedaken en draagt zorg voor
het beheer daarvan. Wij ontzorgen u. Aantrekkelijk voor wie graag de lusten, maar liever niet
het ‘gedoe’ van eigen zonnepanelen wil hebben.

In het bovenstaande kaartje ziet u de postcodegebieden die in aanmerking komen voor
deelname in ons eerste project bij tuincentrum Kuipers. Postcode 7596 is als de hart van de
postcoderoos gekozen met postcodes 7588, 7587, 7591, 7595, 7634, 7636 en 7577 hieraan
verbonden als 'blaadjes'.
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Voorwaarden en aantal panelen
U kunt op de volgende wijze meeprofiteren van onze gezamenlijke zonnedak/daken:
U investeert eenmalig in een of meerdere zonnepanelen. U wordt dan automatisch lid van de
coöperatie Greuner.
Voorwaarden voor deelname:
U bent woonachtig of uw bedrijf is gelegen in het hierboven besproken postcoderoos gebied.
Deelnemers hebben een kleinverbruikersaansluiting (max. 3x80 ampère).

Uw energie-leverancier moet meedoen aan de postcoderoos-regeling.
Zie: https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-werkt-jeenergieleverancier-mee

Het verlaagd tarief energiebelasting geldt tot een maximum van 10.000 kWh per jaar (waarbij
eventuele saldering door zonnepanelen op eigen dak nog weer afgetrokken zal worden).
De deelneming is beperkt tot maximaal 20% van het aantal zonnepanelen van het project.
N.B. De twee voorgaande voorwaarden leiden ertoe dat het maximum aantal panelen per
deelnemer 31 panelen is.
Bent u geïnteresseerd? Bepaal dan eerst uw doel, let vervolgens op uw eigen
elektriciteitsverbruik en maak tenslotte uw keuze: voor hoeveel zonnepanelen wilt u geld
inleggen?

Bepaling van het aantal panelen:
De kosten per paneel bedragen € 262. Dit bedrag is vrijgesteld van btw.
Elk paneel produceert bij aanvang 322 kWh per jaar. In de loop van de jaren neemt dit iets af.
Gemiddeld over 15 jaren leveren de panelen 312 kWh per jaar.

o

Stel: u heeft als doel uw gehele stroomverbruik op de zon af te stemmen. Het is slim om
te kiezen voor iets minder opbrengst van uw panelen. De belastingvrijstelling geldt
namelijk niet voor de opbrengst boven wat u zelf gebruikt. Het beste is 80 - 90 % van uw
stroomverbruik en het daarbij horende aantal panelen aan te schaffen.

o

Stel: u heeft al zonnepanelen op uw dak maar die dekken niet uw volledige behoefte.
Dan kunt u via Greuner een aantal extra panelen aanschaffen.

Hoeveel levert het u op?
Investeren in ons project levert u veel op.
Eerst en vooral: u geniet van uw eigen zonne-energie en vermijdt zo een behoorlijk deel van
uw huidige CO2-uitstoot. Maar ook financieel kunt u rekenen op voordeel. Het is een win-win
situatie!
Kort gezegd komt het erop neer dat u jaarlijks een vergoeding terugziet op uw bankrekening
voor uw aandeel geproduceerde zonne-energie. Hoe zit dit in elkaar?
De overheid heeft toegezegd dat u over uw aandeel in de productie van een
postcoderoosproject géén energiebelasting hoeft te betalen. Deze vrijstelling geldt voor een
periode van 15 jaar, vanaf de ingebruikname. In 2020 is deze vrijstelling 9,98 cent/kWh waard
(excl. btw), dat is 11,83 cent/kWh incl. btw.
Daarnaast produceert de zonnestroominstallatie duurzame energie die door Greuner wordt
verkocht aan onze energieleverancier om | nieuwe energie. Daardoor kan men door over te
stappen op Greuner | om lokaal opgewekte energie afnemen. De inkomsten worden in eerste
instantie gebruikt om de exploitatiekosten van de installatie te betalen (dakhuur, verzekering,
onderhoud, meetkosten, e.d.). De baten na aftrek van de exploitatiekosten worden aan de
deelnemers uitgekeerd.
Na elk productiejaar geeft Greuner | om aan uw leverancier door hoe groot uw aandeel was
in de totale productie van het project. Bent u klant van Greuner | om, dan krijgt u vervolgens
uw vergoeding (teruggave belasting + korting leveringstarief + btw) in één keer uitbetaald.
Als klant van een andere leverancier zal Greuner waarschijnlijk een klein bedrag aan
administratiekosten in rekening brengen.
Als u zelf geen geschikt dak heeft of u vindt de panelen niet mooi op uw eigen dak, dan is dit
een uitgelezen kans om toch te profiteren van 15 jaar lang een mooi rendement op uw
spaargeld. Het geschatte rendement is
+/- 10 % per jaar op basis van de huidige
energiebelasting en vergoeding voor de geleverde zonnestroom. De energie-opbrengst en de
energieprijzen kunnen per jaar veranderen.
Het bovenstaande toont dat het aanschaffen van zonnepanelen een goede investering is
vergeleken met de 0,0 % rente die u bij de bank voor u spaargeld krijgt.

Uw risico
Dit is een beleggingsproduct dat buiten toezicht valt van de Autoriteit
Financiële Markten. Hieronder worden de risico's nader toegelicht.

Risico’s worden zo veel mogelijk uitgesloten dankzij garanties, verzekeringen en de kwaliteit
van de installatie.
De beschikbaarheid van de daken is eveneens verzekerd, in de vorm van een ‘Akte van
Opstal’ voor 15 jaar.
Het belangrijkste risico en kans voor u als deelnemer is een verandering van het
energiebelastingtarief: verlaging van dit tarief vermindert uw financiële rendement, verhoging
verbetert uw rendement. De Tweede Kamer stelt dit tarief elk jaar opnieuw vast. Vanaf de
introductie van de energiebelasting is het tarief jaarlijks meestal verhoogd. De huidige
regering heeft wel de intentie het tarief in de toekomst te verlagen.
Stijging of daling van de energieprijs (het kale leveringstarief) is geen risico voor u als
deelnemer. Zo’n verandering treft namelijk zowel de stroom uit dit project als stroom van
elders. Het verschil tussen beide verandert niet.
De regering heeft aangegeven dat de voorwaarden voor postcoderoosprojecten veranderen
naar een subsidieregeling vanaf 2021. Bestaande postcoderoosprojecten kunnen besluiten
naar de nieuwe regeling over te stappen.
Er is nog een ander type risico, namelijk dat u op zeker moment verhuist, of om een andere
reden wilt stoppen als deelnemer aan dit project.
U kunt dan uw deelname overdragen aan een andere of een nieuwe deelnemer, tegen de
waarde van dat moment. Greuner helpt u bij het zoeken van een nieuwe deelnemer en legt
een lijst met potentiële deelnemers aan. De ervaring van andere coöperaties leert dat deze
certificaten relatief snel een nieuwe eigenaar vinden in geval u ze dient te verkopen.

Wat doet coöperatie Greuner | om?
We hebben beschreven hoe ons postcodeproject werkt voor u als deelnemer. Hoe werkt de
het project voor de coöperatie? Greuner is de eigenaar van installatie en verkoopt de
opgewekte zonne-energie aan om | nieuwe energie. De verkoopprijs volgt de
groothandelsprijs (APX), het algemene inkooptarief van energieleveranciers. Met deze
opbrengst dekt Greuner de jaarlijkse kosten voor de huur van daken, het onderhoud, de
verzekeringen, de kosten van opbrengst-metingen, administratie en projectbeheer.
Deels worden werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers waardoor de kosten laag
zullen zijn.
Het overschot van de opbrengst komt ten goede van de leden (zie ook: Wat levert het u op?).

Meer informatie:
Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben dan kunt u kijken op onze
website www.greuner.nl of een email sturen naar info@greuner.nl.

Eigen energie
Deelname aan project Kuipers levert een zeer mooi rendement op en u draagt bij aan de
verduurzaming van onze regio. Door hiernaast klant te worden bij Greuner | om kunt u de
energie die via project Kuipers wordt opgewekt thuis afnemen.
Greuner vormt samen met | om en tientallen andere lokale energiecoöperaties het groenste
energiecollectief van Nederland: om | nieuwe energie. Door onze krachten te bundelen
kunnen we als collectief 100% duurzame en lokale energie leveren in onze eigen regio. Dat
maakt dat we als collectief al 5 keer zijn uitgeroepen tot meest duurzame energieleverancier
van Nederland. Samen zijn we om.

Deelname
Tot 30 September 2020 kunt u zich aanmelden als deelnemer aan het eerste
zonnepanelenproject van Energie coöperatie Greuner, zie de instructies hieronder.
Greuner gaat vervolgens bepalen of alle beschikbare panelen van het project kunnen worden
verkocht. De verwachting is uiteraard dat dit het geval zal zijn. Het project gaat dan definitief
door.
Greuner gaat u dan een deelnemersovereenkomst ter ondertekening alsmede een rekening
voor de panelen sturen. U wordt dan ook geïnformeerd over de verwachte datum van
ingebruikname van de installatie.
Het is mogelijk dat wij een aantal aanmeldingen moeten weigeren wegens overschrijving. Wij
hopen in dat geval op uw begrip en zullen u boven aan de lijst van een volgende project, dat
wij ook op korte termijn hopen te starten, te plaatsen.
Aanmelden doet u door een email te sturen aan info@greuner.nl met de mededeling dat u
graag wilt deelnemen.
In de email vermeldt u de volgende gegevens:
Naam van de deelnemer (persoon of bedrijf)
Adres van de deelnemer
Gewenste aantal zonnepanelen
EAN-code van uw electriciteitsaansluiting (N.B. hiermee vragen wij bij de
belastingdienst uw vrijstelling van energiebelasting op electriciteit aan)

Greuner houdt zich aan de voorwaarden van de privacywet (Algemene Verordening
Gegevensbescherming AVG). Wij geven uw gegevens alleen door aan derden als dit voor de
uitvoering van dit postcodeproject noodzakelijk is.

