Beste deelnemers aan de voorlichting van Zon op Hoogland,
Zonet hebben we een digitale bijeenkomst gehad via Zoom. Zoals ik in het begin al aangaf,
was dat een vergadering die qua tijd gelimiteerd was, omdat we een gratis versie
gebruikten. Het gevolg was dat de vergadering abrupt werd afgesloten. Dat vonden we
vervelend en het kan zijn dat er daardoor nog vragen zijn.
Op één aspect wil ik daarom nog even dieper ingaan. Bij sommigen leeft de gedachte dat bij
dit soort projecten de opgewekte stroom van een paneel direct ten goede komt van de
verlaging van uw maandlasten van uw energieverbruik. Dat is niet zo.
De stroom die opgewekt wordt door de panelen, verkoopt de coöperatie aan een
energieleverancier. De opbrengst daarvan gebruiken we om de vaste lasten van de
installatie te betalen. Daarbij moet u denken aan administratiekosten, aan bankkosten, aan
verzekeringen, aan reservering voor afbouw etc.
Die kosten zijn samen dermate hoog, dat er van de opbrengst per certificaat hooguit € 1 tot
€ 2,- overblijft. Tijdens een Algemene Ledenvergadering bepalen de leden, u dus als u lid
bent, wat we met dat geld gaan doen: aan u uitbetalen of in kas houden.
Maar wat is dan wel uw voordeel?
Uw voordeel zit in de teruggave van de energiebelasting. U betaalt nu voor elke kWh die u
thuis verbruikt ca € 0,11 (incl. BTW) aan energiebelasting. Als u een certificaat koopt van €
250 kWh dan krijgt u van uw huidige energieleverancier € 0,11 x 250 = € 27,50 terug.
Bij 4 certificaten is dat dan 4 x € 27,50 = € 110,Elke energiemaatschappij die hieraan meewerkt, heeft een eigen manier om dat uit te
betalen. De een doet dat met de jaarlijkse eindafrekening, een ander met een creditnota. Op
de site van Zon op Nederland kunt u zien hoe uw energieleverancier dat doet. Zie:
https://www.zonopnederland.nl/overzicht-leveranciers/
Let op: Er zijn leveranciers die hieraan niet meewerken. In dat geval adviseren we u om
over te stappen naar een andere leverancier.
Tenslotte: het kan nog steeds zijn dat u na vanavond met vragen bent blijven zitten.
U kunt ons altijd bellen om die vragen te stellen:
Ben Stoelinga:

06 17 74 83 72

Jan Bijvank:

06 24 82 66 98

Of via info@zonophoogland.nl

Met vriendelijke groet,
Zon op Hoogland U.A.
Jan Bijvank
Voorzitter

