Niewsbrief Zon op Hoogland
2e jaar 4e editie

Bekijk de webversie

Corona en overleg
Ook bij ons project zit het coronavirus danig in de weg.
Overleg gaat uitsluitend over de mail en soms via Skype. We
zijn als bestuursleden heel voorzichtig en ook het contact met
Jos Tolboom, met Zon op Nederland en Solarpartners verloopt
digitaal.
Dat lukt prima, maar het kost wel wat meer tijd om zaken goed
geregeld te krijgen.

Leverancier

We hebben vorige week via Skype
uitgebreid gesproken met Solapartners.
De opdracht was om te bekijken wat er
nog te onderhandelen viel.
A.s. woensdag brengen we met
Solarpartners een bezoek aan boerderij
Breevoort en dan zullen we ter plekke
bekijken of er wat de installatie betreft
nog besparingen mogelijk zijn.
De branche verwacht dat de voorraad
zonnepanelen in Nederland met een
paar maanden fors geslonken zal zijn.
De produktie in China lijkt wel weer
langzamerhand op gang te komen, maar
na juni verwacht men een tekort en
daardoor ook prijsstijgingen.
Solarpartners wil daarop niet wachten en
heeft wat mogelijkheden. Zij willen de
installatie gaan aanleggen in de maand
april-mei. Dan is de kabel van Stedin
nog niet gelegd, maar is alles wel
gereedklaar en gecontroleerd door
metingen te doen.
Een ander betekent dat de financiering
dan wel snel geregeld moet worden.
Solarpartners wil het pakket
zonnepanelen in april op het erf van
Breevoort neerzetten. Jos heeft daar
opslagruimte voor. De coöperatie betaalt
de leverancier dan 60% van de
totaalsom.
Als de installatie gelegd is en
doorgemeten is, betalen we 35%.
De resterende 5% wordt betaald als
Stedin de kabel heeft aangesloten en er
ook daadwerkelijk teruglevering
plaatsvindt.

Administratie

Om de administratie goed op orde te
hebben dient iedereen zich opnieuw aan
te melden. Sommigen van u moeten zich
zelfs eerst nog registreren.
Dat aanmelden en registreren gaat via
Zon op Nederland.
https://www.zonopnederland.nl/gebruikermijn-inschrijvingen/
Daar moet je nloggen met je
gebruikersnaam en je wachtwoord die je
ooit zelf gekozen hebt.
Je ziet dan vijf tabbladen: persoonlijke
gegevens,
adressen,inschrijven,energieleverancier,
lidmaatschap(pen).
Vul bij alle tabbladen alle gegevens in,
dus ook bij adressen de EAN-code, bij
Energieleverancier je klantnummer etc.
Denk ook aan je banknummer bij je
persoonlijke gegevens.
Bij Inschrijven geef je zowel bij minimum
als bij maximum het aantal certificaten op
zoals je dat is toebedeeld volgens het
register van certificaten.
Je krijgt dan via Zon op Nederland een
factuur van € 363,- per certificaat.

Financieel
Een en ander betekent dat we in april de
facturen gaan sturen voor het volle
bedrag. Anders moeten we binnen een
maand twee keer een factuur sturen. Dat
is administratief onhandig
We verzoeken jullie dan ook dringend
voor betaling zorg te dragen. Pas dan
kunnen we ook de levrancier betalen.

Lijkt ons een goed idee, maar dat heeft
wel wat administratieve consequenties.
Zie hiernaast.

Stedin

Afnemer stroom
Op dit moment zijn we druk bezig offertes
op te vragen bij energiebedrijven die
onze stroom moeten gaan kopen. Zodra
we de beste offerte hebben, laten we dat
op de site weten.

Brochure

Helaas heeft Stedin laten weten dat ze
vanwege het Coronavirus alleen nog
noodzakelijke werkzaamheden doen. Of
dat de planning van ons project in de
war schopt, weten we nog niet.

Op het afgeschermde deel 'alleen voor
leden' komt binnenkort de brochure over
het project "Breevoort" te staan.
Afgeschermd, omdat we nog geen
contract getekend hebben. Het is dus
niet de bedoeling dat de brochure
gedeeld wordt buiten onze leden.

Website

Deze e-mail is verstuurd aan j.bijvank@ziggo.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u info@zonophoogland.nl toe aan uw adresboek.

