MEEDOEN?
De inschrijving gaat medio november 2016 van start. Gezinnen/particulieren en bedrijven die wonen
respectievelijk gevestigd zijn in één van de volgende postcodegebieden kunnen meedoen: 5011, 5012,
5056, 5061, 5071, 5074, 5151, 5175. Door lid te worden van ECUZoR en te investeren in één of meer
productie-aandelen wordt u mede-eigenaar van de ECUZoR en het zonnedak. Om deel te kunnen nemen
in ECUZoR moet de deelnemer ook lid zijn en/of worden van ECU.

Inschrijfprocedure

Toekenning productie-aandelen

U meldt zich bij ECUZoR aan voor deelname aan het
project. U geeft daarbij aan in welk postcodegebied
u woont / uw bedrijf staat en voor hoeveel productieeenheden u zich inschrijft. Bij aanmelding krijgt u een
concept statuut, een concept ledenovereenkomst en
een concept huishoudelijk reglement voor deelname
aan de ECUZoR, en daarmee aan het zonnedak,
toegestuurd. Na betaling van het lidmaatschapsgeld van ECU bent u ingeschreven. Toekenning van
productie-aandelen volgt later en kan alleen als het
lidmaatschap van de coöperatie is geëffectueerd.

Nadat er voldoende aanmeldingen zijn, kent het
bestuur de productie-aandelen toe aan de leden.
De toewijzing gaat op volgorde van inschrijving.
U krijgt van ons een overeenkomst in tweevoud per
post toegestuurd met het verzoek één exemplaar
getekend te retourneren. Wij maken dan ook afspraken over het moment waarop de inleg betaald
moet worden. Afhankelijk van de bouwplanning
kan het zijn dat er een aanbetaling van 10 % wordt
gevraagd bij ondertekening van de overeenkomst.

Zonnedak in Udenhout
Schone stroom uit eigen omgeving
Waarom meedoen?

LIDMAATSCHAP ECUZoR
Lidmaatschap van de ECUZoR is vereist om te
kunnen deelnemen aan dit project.
Leden worden geacht zich goed te oriënteren en
de bedrijfsvoering van ECUZoR te onderschrijven.
Leden zijn samen eigenaar van de coöperatie.
De jaarlijkse administratiekosten zijn € 25 per jaar.
Dit bedrag kan jaarlijks worden aangepast.
Leden die tevens klant zijn van energiemaatschappij Greenchoice of energiemaatschappij
DE Unie krijgen € 25,- korting op de jaarlijkse
administratiekosten aan ECUZoR met ingang van
het tweede jaar lidmaatschap.

INSCHRIJVEN OF
MEER WETEN?
Bezoek onze website www.ecudenhout.nl voor
meer informatie of mail uw contactgegevens naar
info@ecudenhout.nl. Wij nemen daarna zo
spoedig mogelijk contact met u op!

Kenmerken
• Ontwikkeling met behulp van de
Postcoderoos regeling
• Dakoppervlak ongeveer 1.500 m2
• 830 zonnepanelen van 260 Wp
• Vermogen 225 kWp
• CO2 reductie 100 ton per jaar
• Investering € 270.000
• Verwachte levensduur 25 jaar
• Eén productie-aandeel kost € 325
• Rendement op investering circa 3,4%
NB: Deze getallen zijn een
benadering, de werkelijke
cijfers kunnen afwijken.
*

info@ecudenhout.nl
www.ecudenhout.nl
ECUdenhout

U wekt uw eigen zonnestroom op
U helpt onze eigen omgeving aan duurzame zonnestroom
U draagt bij aan een beter milieu
U ontvangt een mooi rendement
U hoeft zelf geen panelen te plaatsen

Duurzame zonnestroom voor onze gemeenschap én
voor een beter klimaat!

Energie Coöperatie Udenhout (ECU) wil samen
met en voor inwoners van Udenhout en omgeving
duurzame energie produceren. Samen met u nemen
wij onze verantwoordelijkheid om de gevolgen van
klimaatverandering te verkleinen. Daarmee dragen
wij ook in onze eigen buurt en omgeving bij aan
een goede toekomst en leefmilieu voor uw en onze
kinderen. Door de lokale energieproductie nemen
wij tevens zelf het initiatief in handen en worden wij
minder afhankelijk van grote marktpartijen.

Waarom een zonnedak?
Een zonnedak is een geschikte manier om op
grotere schaal gezamenlijk duurzame elektriciteit te
produceren omdat de plaatsing van zonnepanelen
kan worden geoptimaliseerd. Daarom wordt steeds
vaker gekozen voor het plaatsen van zonnepanelen
op één groot dak. Dit aangezien niet alle woonhuizen
(maar ook bedrijfspanden) geschikt zijn voor het
plaatsen van zonnepanelen vanwege bijvoorbeeld
een ongunstige ligging. Maar ook omdat een
gezamenlijk systeem per deelnemer goedkoper is.

Waar?
Een zonnedak geeft iedereen de mogelijkheid om
eenvoudig zonne-energie op te wekken in eigen
buurt/omgeving! Dat kan door, samen met ons, te
investeren in het collectieve zonnestroomsysteem
op het dak van de nieuwe rijhal op sportpark
Zeshoeven in Udenhout. De nieuwe rijhal staat aan
de Sportlaan.

HET VERDIENMODEL
Jaarlijkse inkomsten
1. Verkoop stroom: ECUZoR verkoopt de
opgewekte zonnestroom aan een energiemaatschappij. Het verkooptarief van de
opgewekte elektriciteit wordt periodiek
vastgesteld door de energiemaatschappij die
de stroom inkoopt. Dit tarief is afhankelijk van
de ontwikkelingen in de markt. ECUZoR gebruikt
een deel van de opbrengst voor onderhoud,
verzekering e.d.. De rest wordt uitgekeerd aan
de leden.
2. Vrijstelling energiebelasting: De coöperatie
rekent naar rato van de deelneming in de
coöperatie aan haar leden een deel van de
opgewekte zonnestroom toe (1/830 per
productie-aandeel). Over deze toegerekende
hoeveelheid zonnestroom hoeft u als lid bij
afname van de stroom geen energiebelasting
te betalen. Dit levert u een kwijtschelding van
energiebelasting op uw deel van de opgewekte
stroom van € 0,12 per kWh.

Hoe hoog wordt het rendement?

HOE WERKT HET ?
De deelnemers aan het zonnedak richten gezamenlijk de coöperatie ECUZoR (Energie Coöperatie Udenhout
Zon op Rijhal) op en kiezen uit hun midden een bestuur. De deelnemers brengen gezamenlijk het benodigde
vermogen in om het zonnestroomproject te realiseren. De ECUZoR exploiteert het zonnedak. ECUZoR zal
daarbij gebruik maken van de Postcoderoos regeling.

Productie-aandeel
Iedereen kan mee investeren in het zonnedak.
Uw inleg wordt uitgedrukt in productie-aandelen.
Eén productie-aandeel kost € 325* (= 1 paneel).
U kunt één of meer productie-aandelen kopen
met een maximum van 40. In totaal worden circa
830 productie-aandelen aangeboden.

Postcoderoos regeling
ECUZoR zal bij de exploitatie van het zonnedak
gebruik maken van de Postcoderoos regeling.
De Postcoderoos regeling maakt het voor partijen
met een kleinverbruikersaansluiting (huishoudens,
bedrijven, scholen, etc.), die geen zonnepanelen op

hun dak kunnen of willen plaatsen, mogelijk om
gezamenlijk op een andere locatie zonnestroom
op te wekken en deze -zonder daarover energiebelasting af te hoeven dragen- zelf te gebruiken.
Deelnemers moeten wel gevestigd zijn binnen een
zogenaamde postcoderoos. Een postcoderoos is
een viercijferig postcodegebied plus alle daaraan
grenzende viercijferige postcoderoosgebieden.
Voor ECUZoR wordt dat het postcodegebied 5071,
met alle daaraan grenzende postcodegebieden.
De energiebelasting vrijstelling is voor 15 jaar
gegarandeerd. Deelnemers ontvangen naar rato
van hun aandeel in de coöperatie hun deel in de
netto-opbrengst van de opgewekte zonnestroom.

Gedurende de eerste 10 jaar worden met de opbrengst uit de verkoop van de stroom en de korting
op de energiebelasting de investeringen terugverdiend. Tussen jaar 10 en 15 resulteren de inkomsten
uit de verkoop van de stroom en de besparing op
de elektriciteitsrekening in een resultaat voor de
deelnemers, dat overeenkomt met een rendement
van tenminste 3,4% gedurende 15 jaar. Vanaf jaar
15 tot de verwachte levensduur van 25 jaar kan de
productie-installatie naar verwachting nog steeds
met winst geëxploiteerd worden. Hoe deze inkomsten verdeeld worden, leggen de leden samen vast
in het huishoudelijk reglement van de coöperatie.

3. Jaarlijkse kosten: Voor een aantal posten
zoals dakhuur, onderhoud, verzekering en
administratie hebben wij rekening gehouden
met een inflatie van 1,7% per jaar.
4. De duur van de pachtovereenkomst:
Met de SPU, de exploitant van de rijhal en
met de gemeente is overeengekomen dat de
zonnepanelen minstens 25 jaar hun werk kunnen
doen op het door ons gehuurde dak.
5. De levensduur van de productie-installatie:
Een besluit over continuering, vernieuwing of
stoppen van de productie-installatie wordt door
de ledenraad van Energie Coöperatie Udenhout
genomen. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de
installatie 25 jaar gaat functioneren.

Wat houdt het project in?

Locatie:
Dak rijhal
Udenhout

Systeem:
225 kWp /
ca. 830 panelen
ca. 200.000 kWh/jr

Investering:
€ 270.000

CO2
reductie:
100 t/jr

Op het dak van de rijhal in Udenhout worden ca. 830 zonnepanelen gelegd (in totaal 225 kWp)
Verwachte stroomproductie is ca. 200.000 kWh per jaar
De begrote investering is € 270.000
De totale verwachte CO2 besparing is 100 ton/jaar

Huishoudens en andere

Dit wordt
verdeeld over:

(klein)verbruikers

Wat levert dit u op?

Factoren die invloed hebben op
het resultaat
Onderstaande factoren zijn van invloed op het
resultaat. Deze invloeden kunnen positief danwel
negatief uitvallen.
1. Het aantal zonuren en de afname van de
opbrengst: Wij zijn uitgegaan van een gemiddeld aantal van 1.000 effectieve zonuren per
jaar en afname van de productiecapaciteit van
0,7 % per jaar voor het type zonnepanelen
dat wordt gebruikt.
2. De verkoopprijs van de geproduceerde
elektriciteit: Over de projectduur zijn wij uitgegaan van een prijsverhoging van 0% per jaar.

U koopt:
0,780 kWp
voor € 975

U bespaart:
700 kWh/jr
€ 95/jr

Dit levert u:
(Effectief) rendement
van 3,4 % (15 jr),
In 10 jaar
terugverdiend

Rekenvoorbeeld: U koopt een pakket van drie panelen
(productie-aandelen) gelijk aan 0,780 kWp tegen een
investering van € 975. Het is mogelijk om maximaal 40
panelen per persoon af te nemen.
De verwachte stroomproductie van 700 kWh per jaar levert
een verwachte besparing van € 95 per jaar
Leidend tot een verwacht (effectief) rendement van 3,4 %
over 15 jaar looptijd en een terugverdientijd van 10 jaar

