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Wie zijn wij?
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Wij zijn onafhankelijk

Wim Tobé 
Secretaris

Robert Linck
Penningmeester

Jos Nij Bijvank
Voorzitter

Zon op Oisterwijk Coöperatie U.A.:
• Opgericht 16 augustus 2018
• Kamer van Koophandel nr. 72 36 62 30
• BTW-nr. 859086276B01
• IBAN: NL55RABO0335143377
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Waar draait het om?

• Samen met jou het voortouw nemen in de eigen lokale 
woonomgeving

• Duurzame energie opwekken op het dak van iemand anders

• Verplichtingen/regels vanuit overheid (bijv. oprichten coöperatie)
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Wat willen we precies?

• Lokaal meer productie van zonne-energie (opschalen)

• Iedereen laten meedoen

• Samen (als collectief) zoveel mogelijk projecten met zonnepanelen 
realiseren
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Collectieve realisatie nu en in de toekomst
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Oplossing? Collectieve zonnedaken!
--- de Postcoderoosregeling ---

• Een dakeigenaar stelt zijn/haar dak beschikbaar

• Burgers en MKB-bedrijven realiseren hierop gezamenlijk 
een zonne-installatie door:
• zonnedak te financieren door aankoop van zoncertificaten
• zich te verenigen in een coöperatie
• voorwaarde: wonen in de bijbehorende postcodegebieden

• De overheid geeft korting op de energiebelasting 
naar rato van deelname

• Je ontvangt een winstuitkering vanuit de coöperatie  
>>> Zon op Oisterwijk 
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Nu inschrijven voor Zonnedak 4 en 5

Zonnedak 4: Hoogeind
(Streepstraat 13,  5056 Berkel Enschot)

Circa 225 zonnepanelen
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Zonnedak 5: Van Dijk
(Klein Locht 3, 5066 Moergestel)

Circa 240 zonnepanelen
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Hoe werkt het?
• Je wordt lid van Zon op Oisterwijk 

• Je koopt een aantal zoncertificaten (minimaal 4) van 
250 kWh van zonnedak Hoogeind of Van Dijk

• Kosten zoncertificaat € 275 per stuk 

• Je krijgt jaarlijks (gedurende 15 jaar) een 
teruggave van je energiebelasting. In 2021: 
€0,1141/kWh (naar rato van je deelname)

• Je krijgt van Zon op Oisterwijk een winstuitkering

• Zon op Oisterwijk organiseert en beheert het geheel
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Update Prinsjesdag

Incl. BTW

Jaar Energiebelasting Verlaging

2020 €                  0,1182 

2021 €                  0,1141 €             0,0041 



Zonnedak Hoogeind

• Dakeigenaar
Hoogeind Laanbomen

• Opbrengst per jaar 
ongeveer 66.000 kWh 

• 264 zoncertificaten

• Postcodes:
5056 – 5059 – 5061 – 5062 
– 5063-5066
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Hoogeind

Druiventros

Hoogeind
september 2020



Zonnedak Van Dijk

• Dakeigenaar
Van Dijk Partytent 
Verhuur

• Opbrengst per jaar 
ongeveer 70.000 kWh

• 280 zoncertificaten

• Postcodes:
5018- 5056 – 5059 – 5062 -
5066 – 5081 – 5084 – 5089 
- 5688
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Van DijkVan Dijk

Moergestel

Moergestel
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Financiële aspecten
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Prognose opbrengst per certificaat

Opbrengst verkoop energie kWh €  15

Collectieve bedrijfskosten     - €  8,00

Resultaat binnen coöperatie €  7,00

Teruggave energiebelasting €  28,50

Netto opbrengst per certificaat €  35,50
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Inleg certificaat € 275,00

Per jaar

20 %

80%
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Mijn jaarverbruik is 3.600 kWh

Hoeveel investeer ik en wat verdien ik dan per jaar?

Opbrengsten -/- kosten coöperatie €  84

Teruggave energiebelasting €  342

Netto opbrengst 12 certificaten €  426
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Inleg 12 certificaten 3.000 Kwh € 3.300

Per jaar

80 %

20 %
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Efficiëntie 
zonnepanelen

Terugverdientijd
(in jaren)

Rendement

Uitgangspositie 86% 7-8 6,2%

Binnen hoeveel jaar heb ik mijn inleg terugverdiend? 
Hoeveel rendement maak ik?

Inclusief lineaire afschrijving 
van de installatie over 15 jaar

Op basis van de huidige hoogte 
van de energiebelasting en kWh-

prijs
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Eventuele fluctuaties in: 

• Het aantal zonuren

• De hoogte van de energieprijs

• Het niveau van de energiebelasting
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Hou rekening met…

De fluctuaties kunnen zowel 
een positief als negatief 
effect op je rendement 

hebben
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Wat is de stand van zaken nu?

• De 2 nieuwe daken staan minimaal 15 jaar tot onze beschikking

• De dakconstructies zijn gecheckt/nagerekend en akkoord

• De organisatie Zon op Oisterwijk staat gereed om de zonnedaken te 
realiseren

• Deelnemers kunnen zich inschrijven voor een aantal zoncertificaten 
via de website www.zonopoisterwijk.nl
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http://www.zonopoisterwijk.nl/


Wat is het vervolg? (1 van 2)

80-90% ‘verkocht’
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Leden doen aanbetaling

Offertes aanvragen voor de zonne-installatie(s)

Particulieren en MKB-bedrijven schrijven zich in voor zoncertificaten

Opdracht aan Enexis voor 
aansluiting op het stroomnet

Ondertekening 
dakovereenkomst
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Wat is het vervolg? (2 van 2)

Alle zonne-certificaten verkocht en alle betalingen binnen:
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Opdracht voor realisatie van de zonne-installatie(s)

De installatie(s) aanleggen

Start productie van duurzame energie

Beschikking 
aanvragen bij 
belastingdienst
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Facturering en betaling

10% 90%

23

Factuur voor 10% 
aanbetaling 

(€27,50 per certificaat)

Eindfactuur voor 
totaalbedrag minus 

aanbetaling van 10%

Start 
inschrijving

80-90% 
ingeschreven

100% 
ingeschrevenBetaling

14 dagen

Betaling

14 dagen

+ toewijzing 
certificatenseptember 2020



Hoe inschrijven voor Zoncertificaten?

Ga naar de website: www.zonopoisterwijk.nl:
• Bestudeer de informatie

• Click op de  knop  Direct Inschrijven, (de link naar                       )

• Registreer je als lid van

• Kies het gewenste zonnedak: Hoogeind of Van Dijk

• Geef aan hoeveel zoncertificaten je wilt aanschaffen (minimaal 4, maar 
maximaal 90% van je eigen energieverbruik)

NB: Voor een MKB-bedrijf geldt per dak: maximaal 20% van het aantal                       
uit te geven certificaten (echter niet meer dan 40 certificaten)
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Enkele spelregels (1)

• Je bent een kleinverbruiker (max. 3*80 A).

• Je woont in het genoemde postcoderoosgebied.

• Ben je inwoner van de gemeente Oisterwijk? Dan word je ook 
automatisch lid van DEC-Oisterwijk.

• Ben je inwoner van Berkel-Enschot? Dan wordt je automatisch lid van 
BEC.
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Enkele spelregels (2)

Welke energieleverancier?

• Je houdt/kiest je eigen energieleverancier

• Is je eigen energieleverancier Engie, Greenchoice of OM:
• je betaalt geen administratiekosten (coöperatie ontvangt margevergoeding)
• anders betaal je € 22,50 per jaar

• Jaarlijkse overzicht persoonlijke stroomopbrengst:
• Je hebt bijvoorbeeld een contract bij Budget Energie of Energie Direct. Dan zelf 

overzicht insturen
• Je hebt bijvoorbeeld een contract bij Greenchoice of Essent. Overzicht wordt dan 

automatisch opgestuurd
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Afronding en vervolg

Zon op Oisterwijk zorgt voor:
• Technisch beheer

• Verzekeringen 

• Registratie/administratie van de stroomproductie

• Jaarlijkse overzichten van de stroomproductie (per certificaat) 

• Financieel beheer en mogelijke winstuitkeringen

• Financiële verantwoording tijdens de jaarlijkse ALV. 

Let op:
Alle daken worden als één collectief beschouwd
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Vragen over………..?
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Kijk ook op onze website voor 
het antwoord op veel 

gestelde vragen

NB: De cijfers in deze presentatie zijn gebaseerd op verwachtingen. 
Daarom kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 
Er is geen toezicht van de AFM.
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