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Eendracht Energie

Eendracht Energie is lokale en groene energie 
van Stadscoöperatie Eendracht U.A. Deze 
coöperatie van en voor burgers en lokale 
ondernemers is midden 2017 door een aantal 
Damsters opgericht. De coöperatie is actief in de 
omgeving Appingedam en Delfzijl en is opgericht 
met als doel om vanuit de samenleving een 
bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst 
die we met elkaar bedenken en uitvoeren. Daarbij 
willen we zoveel als mogelijk lokale ondernemers 
betrekken om dit uit te voeren. Eendracht wil 
groene energie voor iedereen beschikbaar en 
betaalbaar maken, bijvoorbeeld door collectieve 
zondaken te realiseren. Mensen die geen 
zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of 
willen leggen kunnen hierdoor toch hun eigen, 
goedkope energie opwekken.

GroeneStroomDelen
Zondak Ritsema
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Het project  
‘Zondak Ritsema’

De familie Ritsema in Appingedam heeft aan de zuidkant van het Eemskanaal een 
melkveehouderij. Duurzaamheid vinden ze een belangrijk thema en daarom hebben ze al 
eerder twee kleine EAZ windmolens op het erf laten plaatsen die samen ca. 80.000 kW/h  
per jaar aan groene stroom opwekken. Nadat het eerdere initiatief voor een zondak boven  
de Albert Heijn niet door kon gaan kwam de coöperatie in gesprek met de familie Ritsema. 
Zij werken graag mee aan de realisatie van een zondak op hun schuren.

De opgewekte stroom van het dak zal worden verkocht via het eigen energiebedrijf ‘Energie 
VanOns’ en komt via de energierekening bij de deelnemers van het zondak. Energie VanOns 
is het coöperatieve energiebedrijf van meer dan 100 coöperaties in Noord-Nederland. De 
winst die hiermee wordt gemaakt vloeit terug naar de coöperaties die hiermee kunnen 
investeren in nieuwe duurzame oplossingen voor de lokale samenleving. Als deelnemer aan  
het project kunt u profiteren van deze lokale groene stroom duurzaam opgewekte energie 
en profiteren van een belastingvoordeel op uw energierekening. De coöperatie geeft 
GroeneStroomDelen uit die elk staan voor een deel van de stroomopbrengst. Om deelnemer 
te worden in dit project moet tenminste één GroeneStroomDeel afgenomen worden. Als u 
nog geen lid bent van de coöperatie wordt u hiermee ook direct lid. 

Het project in cijfers:

Energiebron:   Zon

Type:   Zonnepanelen

Aantal:  240 panelen

Jaarlijks op te wekken:   65.280 kWh

Aantal energiedelen:  290

Locatie:   Melkveehouderij Ritsema, Eemskanaal Zuidzijde 2,  
  9902 TD Appingedam

Looptijd project:   15 jaar

Postcodegebieden:  9901, 9902, 9903, 9625, 9629, 9932, 9937 

De postcoderoos:  
het gebied waar  
u kunt deelnemen  
aan dit project. 

Oprichtingsdatum: 07-06-2017

Gevestigd te: Appingedam

Adres: Beukenlaan 61, 9902 PB Appingedam

KvK-nummer: 68927940

Bestuursleden: Johan Duut (voorzitter), Klaas Ebels (secretaris), Schelto Wolf 
 (penningmeester), Fred Bagnay (lid) , Hans Hoorndijk (lid)

Contactgegevens: info@eendrachtduurzaam.nl 

De coöperatie heeft geen financiële relatie met gelieerde entiteiten en/of personen. 

Statutaire doelstelling 
De statutaire doelstelling van de coöperatie is: een bijdrage leveren aan een duurzame 
samenleving en aan de maatschappelijke ontwikkeling die nodig is zo’n samenleving  
tot stand te brengen. 

De website van de coöperatie is www.eendrachtduurzaam.nl

De coöperatie is een coöperatieve vereniging U.A.; dit betekent dat leden niet 
aansprakelijk zijn voor eventuele schulden van de coöperatie.
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Hoe werkt het?
Door één of meerdere GroeneStroomDelen af te nemen krijgt u rechtstreeks korting 
op de energierekening. Elk GroeneStroomDeel staat voor een evenredig deel van de 
stroomopbrengst van de productie-installatie. Over deze stroomopbrengst (in kWh) 
krijgt u energiebelasting terug. Dit is de korting. De verrekening daarvan gebeurt door 
uw eigen energiebedrijf op basis van een verklaring van de coöperatie. In deze verklaring, 
opgesteld na elk productiejaar, geeft de coöperatie aan hoeveel elektriciteit er is 
geproduceerd en hoeveel daarvan aan u als deelnemer is toegekend. U krijgt de korting 
vervolgens verrekend op de eerstvolgende nota van uw energiebedrijf. 

Het belastingtarief voor 2021 is vastgesteld op € 0,11229 incl. btw per kWh. Dit is dus ook 
uw korting per kWh. De hoogte van dit tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid 
en kan tijdens de looptijd wijzigen. Dit voordeel komt niet uit de winst van de coöperatie 
en kan dus direct vanaf het eerste jaar worden toegekend. 

Om mee te doen moet u een deelnameovereenkomst tekenen en opsturen naar de 
coöperatie. Iedereen kan meedoen, want u hoeft vooraf geen geld in te leggen. De 
kosten voor deelname worden jaarlijks in rekening gebracht.

Het aanbod

Prijs certificaat:  € 0 (u hoeft niet vooraf te investeren)

Recht op deel opbrengst: 1/290

Verwacht aantal kWh per GroeneStroomDeel*: 225 

Verwachte korting (op basis van de  
bekendgemaakte energiebelastingtarieven): € 25

Jaarlijkse kosten voor deelname: € 15

Jaarlijks voordeel:  € 10

Winst na 15 jaar:  € 150

Terugverdientijd:  0 (winst vanaf het eerste jaar)

Verwacht rendement (interne rentabiliteit) n.v.t. 

* Het daadwerkelijke aantal kWh’s wordt bepaald door de opbrengst van de  
   productie-installatie en is dus afhankelijk van o.a. het aantal zonne-uren.  

U betaalt geen eenmalige inschrijvings- of emissiekosten.  
 
U betaald € 15 per jaar voor het lidmaatschap van de coöperatie,  
tenzij u klant bij Energie VanOns. Het lidmaatschap is dan gratis.

Wie kan er mee doen? 
GroeneStroomDelen worden aangeboden aan inwoners en bedrijven en verdere 
bezitters van kleinverbruik aansluitingen (tot 10.000 kWh per jaar) van de boven-
genoemde postcodegebieden. Iedereen die hieraan voldoet, collectief duurzame  
energie wil produceren en daar een financieel voordeel van wil genieten middels een 
korting op hun energierekening kan meedoen. Alleen deelnemers met een netto  
jaarlijks energieverbruik van 225 kWh of meer kunnen profiteren van de korting op  
hun energierekening.

Naast de mogelijkheid om uw bijdrage jaarlijks te betalen bieden we ook de mogelijk-
heid de inleg voor het gehele project in één keer te voldoen bij aanvang van het  
project. Door hiervan gebruik te maken kunnen we u een eenmalige korting bieden  
van € 12,50 per GroeneStroomDeel voor de duur van het project.

Voorbeeld: U neemt deel met 10 GroeneStroomDelen. U betaalt daarvoor € 150,00 per 
jaar. Indien u het gehele project in één keer betaald betaalt u i.p.v. €  2.250,00 een  
bedrag van € 2.125,00. 

U krijgt hiermee een extra korting van € 125,00!

Subsidie Waardevermeerdering
Ben u woningeigenaar in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade? Dan 
heeft u de mogelijkheid om uw woning te verduurzamen. U kunt dan een deel van de 
maximale subsidie van € 4. 000,00 gebruiken voor deelname aan GroeneStroomDelen 
en zo profiteren van duurzaam opgewekte zonne-energie. 

Energie VanOns
We leveren de opgewekte stroom via onze eigen coöperatief energiebedrijf Energie 
VanOns aan de leden van de coöperatie. Draag bij aan ons Damster project door ook 
elektriciteit en gas uit het Noorden af te nemen van Energie VanOns. Voor elke Damster 
die overstapt ontvangt ons initiatief € 75,- per huishouden per jaar. Dat investeren we in 
nieuwe duurzame projecten. 

Overstappen? Kijk op www.eendrachtenergie.nl
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Veelgestelde vragen

Wat is de Postcoderoosregeling?
In de volksmond wordt de Regeling Verlaagd Tarief ook wel de Postcoderoosregeling 
genoemd. Met deze regeling wil de overheid het opwekken van lokale en duurzame 
elektriciteit stimuleren. Dankzij deze regeling ontvangen deelnemers een 
energiebelastingkorting op hun energierekening.  

Wie is eigenaar van de productie-installatie?
De coöperatie is gedurende de looptijd van het project eigenaar van de installatie.  
Uw inleg geeft recht op korting op uw energierekening, maar de installatie blijft 
gezamenlijk eigendom in de coöperatie.  

Voor hoeveel kilowattuur kan ik maximaal meedoen? 
U kunt in dit project voor maximaal 10.000 kWh meedoen. 

 
Wat gebeurt er als de stroomprijs daalt of stijgt?
De stroom die door de productie-installatie wordt opgewekt verkoopt de coöperatie aan 
het energiebedrijf Energie VanOns. Van deze inkomsten wordt het beheer en onderhoud 
van de installatie betaald. De prijs die het energiebedrijf voor de opgewekte stroom 
betaalt is afhankelijk van de marktprijs van stroom. Wanneer de energieprijs verandert 
zal dit direct invloed hebben op de prijs die de coöperatie ontvangt. 

Wat gebeurt er als de energiebelasting daalt of stijgt?
Door de Postcoderoosregeling ontvangt u korting op uw energienota. De hoogte van 
de korting is afhankelijk van het energiebelastingtarief op stroom. Indien dit tarief daalt 
of stijgt is dat van invloed op uw korting. Daarnaast is de korting afhankelijk van de 
hoeveelheid opgewekte elektriciteit door de installatie(s). Maar dát u de belastingkorting 
ontvangt is voor 15 jaar gegarandeerd door de regering en vastgelegd in de wet. 

Wat gebeurt er als de installatie beschadigd raakt?
Het kan voorkomen dat er schade ontstaat aan de installatie. Bijvoorbeeld door 
technische mankementen, natuurgeweld, handelen door derden of door eigen handelen. 
De leverancier van de productie-installatie geeft een productgarantie. Tegen onheil van 
buitenaf is de coöperatie verzekerd.  

Wat op het moment dat de productie-installatie geen energie 
produceert?
Elektrische energie opwekken uit zonnestraling en wind zijn allebei duurzame manieren 
van energie produceren, maar dit kan door de aard van deze bronnen niet op elk moment 
van de dag, het hele jaar door. De hoeveelheid zon varieert met enkele procenten per 
jaar, de hoeveelheid energie uit wind kan wel tot 20% variëren. U krijgt hoe dan ook altijd 
energie geleverd door uw energiebedrijf ook als de zon niet schijnt of de wind niet waait.  

Wanneer ontvang je als deelnemer je korting?
De deelnemers ontvangen hun korting op hun jaarrekening van hun energieleverancier. 
De energieleveranciers sturen iedere 12 maanden (de verbruiksperiode) hun klanten een 
jaarrekening. Op de jaarrekening na afloop van de verbruiksperiode waarin de leverancier 
de verklaring van de coöperatie heeft ontvangen, wordt de korting meegenomen en 
verrekend. Als u overstapt op Energie VanOns dan gaat dit automatisch. Bij andere 
energiebedrijven moet u zelf elk jaar een verklaring opsturen. 

Waarom ontvang je als deelnemer dan pas je korting?
Dit komt omdat het een korting op de energiebelasting betreft. Deze kan pas verrekend 
worden op het moment dat het stroomverbruik van de deelnemer bekend is, aangezien 
daar de korting op wordt toegekend. Hierdoor wordt de korting pas op de jaarnota 
toegepast.    

Is er een mogelijkheid om de korting eerder te ontvangen?
Ja, iedere deelnemer kan bij haar energieleverancier verzoeken om de jaarnota op een 
bepaald moment in het jaar te ontvangen. Deze datum is aanpasbaar, zeker bij een 
contact voor onbepaalde tijd. Deelnemers wordt aangeraden de peildatum van het 
jaarcontract ongeveer een maand na het begin van het kalenderjaar te kiezen. Dit kan 
door dan over te stappen of door eerst een variabel contract te nemen en vervolgens 
vanaf deze datum een jaarcontract.  

Wat gebeurt er als een deelnemer van leverancier wisselt?  
Bij wie krijgt hij dan zijn belasting terug?
De teruggave van energiebelasting vindt altijd plaats bij de huidige leverancier. Ook 
wanneer het een (gedeeltelijke) periode betreft waarin de deelnemer nog geen klant 
was bij dat bedrijf, maar wel korting heeft opgebouwd (de deelnemer is halverwege 
het opwekjaar geswitcht van leverancier). De huidige leverancier verrekent dus altijd de 
korting van het volledige opwekjaar. Bij het wisselen van leverancier moeten deelnemers 
dit bij de coöperatie melden. 

 
Moet ik per se overstappen naar Energie VanOns?
De coöperatie is mede-eigenaar van het coöperatieve energiebedrijf Energie VanOns. 
Als deelnemer kunt u ervoor kiezen over te stappen en stroom en gas af te nemen bij 
Energie VanOns, maar dat is niet verplicht. Als u klant bent bij Energie VanOns voor uw 
elektriciteit en gas, ontvangt de coöperatie daarvoor jaarlijks € 75. Dit geld investeren 
we in lokale duurzame en maatschappelijke projecten. De leden van de coöperatie 
bepalen gezamenlijk welke duurzame en maatschappelijke projecten dit zijn. Ook is het 
administratief voor zowel de coöperatie als voor u als deelnemer veel eenvoudiger als u 
overstapt. 
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Wat betekent die afbeelding op de voorpagina over geen AFM-toezicht? 
Wanneer een organisatie beleggingen of aandelen uitgeeft dient deze onder toezicht te 
staan van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De organisatie dient een prospectus 
in te leveren bij de AFM. Een prospectus is een document met daarin alle ins en outs 
rondom de beleggingen of aandelen. De AFM beoordeelt vervolgens aan de hand van 
deze prospectus of de belegging goedgekeurd wordt en daarmee dus veilig is. Voor 
sommige aanbiedingen geldt een vrijstelling van deze prospectusplicht, bijvoorbeeld 
wanneer er minder dan vijf miljoen mee wordt opgehaald. Ook deze aanbieding valt 
onder deze vrijstelling en is dus niet getoetst door de AFM. Wel is dit project gemeld bij 
de AFM en moeten we u als deelnemer inlichten over de financiële situatie en de risico’s 
van dit project. Deze informatie vindt u in dit document.  

Wat gebeurt er met de GroeneStroomDelen wanneer ik wil verhuizen?
Verhuist u naar een adres binnen het postcodegebied van dit project? Dan kunt 
u uw GroeneStroomDelen gewoon meenemen. Verhuist u naar een adresbuiten 
het postcodegebied, dan kunt u de GroeneStroomDelen niet meenemen. U kunt 
de GroeneStroomDelen dan verkopen aan de nieuwe bewoners van uw woning of 
de GroeneStroomDelen overdragen aan een andere geïnteresseerde die binnen 
het postcodegebied woont. U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een 
geïnteresseerde. De coöperatie kan u helpen. 

Ik heb al zonnepanelen op mijn eigen dak. Kan ik dan nog deelnemen 
aan het project?
Of u nog kunt deelnemen hangt af van uw verbruik. Stel u verbruikt 3000 kWh per jaar en 
u wekt met uw zonnepanelen op uw eigen dak 1000 kWh per jaar op. Dan heeft u nog een 
verbruik van 2000 kWh per jaar. U kunt dan nog deelnemen in het project voor 2000 kWh. 

Waarom adviseert u minder GroeneStroomDelen te kopen dan 
overeenkomstig mijn verbruik?
U krijgt geen korting door uw GroeneStroomDelen als daar geen netto stroomverbruik 
tegenover staat. En natuurlijk wilt u nog wat energie besparen de komende jaren. Ook kan 
het zijn dat het ene jaar meer energie wordt geproduceerd dan in het andere, waardoor 
u per GroeneStroomDeel méér kWh opwekt en daardoor recht hebt op meer korting. 
We adviseren daarom om circa 75-80% van uw huidige verbruik “af te dekken” met 
GroeneStroomDelen. Daartegenover staat dat als uw verbruik hóger wordt de komende 
jaren, bijvoorbeeld door de aanschaf van een warmtepomp, u ervoor kunt kiezen om nu of 
later méér GroeneStroomDelen aan te schaffen dan overeenkomstig het huidige verbruik. 

Kan ik later GroeneStroomDelen bijkopen?
Ja, indien voorradig. Bijvoorbeeld als een deelnemer verhuist naar buiten het 
postcodegebied en de GroeneStroomDelen wil verkopen. Ook hopen we als coöperatie 
op termijn meer projecten te gaan realiseren. 

Wat is het effect van deelname op mijn inkomstenbelasting?
Dit hangt af van uw situatie, bijvoorbeeld of u particulier of als bedrijf deelneemt. Als 
particulier heeft deelname meestal geen effect op uw inkomstenbelasting. Informeer 
hierover bij uw belastingadviseur. 

Welke risico’s zijn er voor u verbonden aan deelname?
Het verwachte rendement op de GroeneStroomDelen is niet afhankelijk van de winst 
die de coöperatie maakt. De kans bestaat dat de winst van de coöperatie lager is dan 
verwacht maar dat zal geen effect hebben op het verwacht rendement. Pas als er 
sprake dreigt te zijn van een tekort in de exploitatie kan de algemene ledenvergadering 
besluiten alle leden te verplichten een extra storting te doen in de coöperatie en/of een 
jaarlijkse inleg in te stellen of te verhogen. 

Het eigen vermogen van de coöperatie is beperkt ten opzichte van het vreemd 
vermogen (lening bij het provinciale energiefonds). Dit betekent dat de buffer aan eigen 
vermogen klein is waardoor bij tegenvallende resultaten de coöperatie relatief snel niet 
meer aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen. 

De voornaamste risico’s voor u als deelnemer zijn: 

• Het huidige kabinet heeft in haar belastingplan aangekondigd verlaging van het 
energiebelastingtarief door te voeren in de jaren tot en met 2026. De verlaging van 
het tarief wordt doorgevoerd om de verhouding tussen de belasting op stroom 
en die op gas eerlijker te maken gezien hun relatieve impact op het milieu. Dit is 
zo afgesproken in het klimaatakkoord. Wij weten niet wat het tarief per jaar gaat 
worden. Dit zal afhangen van het beleid van een nieuw kabinet, na de verkiezingen 
in maart. 

• Desondanks zult u altijd voordeel houden, maar uw voordeel kan dus wel kleiner 
worden als het beleid van het huidige kabinet wordt doorgezet. Uw jaarlijkse inleg 
blijft gedurende de looptijd hetzelfde. 

• Daling van de elektriciteitsprijs van de energie die de coöperatie gezamenlijk 
opwekt en verkoopt. Hierdoor kan een exploitatietekort ontstaan in de coöperatie.

• Minder opwek van energie door tegenvallende prestaties van de opwekinstallatie 
of onvoorziene en onverzekerde calamiteiten.

Een GroeneStroomDeel is niet verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor 
beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw certificaat als 
u tussentijds ervan af wilt. U loopt dan dus het risico dat u niet op het door u gewenste 
moment uw geld terug kan krijgen en uw certificaat langer aan moet houden of voor 
een lagere prijs moet verkopen. 
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Wat is de waarde van een GroeneStroomDeel?
Bij aanvang van het project is de waarde van uw certificaat de genoemde 
aanschafprijs (de nominale waarde). Gedurende de looptijd neemt de waarde van uw 
GroeneStroomDeel evenredig af. Na 15 jaar, de looptijd van de GroeneStroomDelen, is de 
waarde van uw certificaat € 0,-. Elk jaar vermindert de waarde dus met 1/15e deel. 

U kunt een GroeneStroomDeel overdragen aan een ander die voldoet aan de gestelde 
voorwaarden. U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een persoon die uw 
GroeneStroomDelen over zou willen nemen. Voor de prijs kunt u de waarde van het 
certificaat nemen of in onderlinge overeenstemming een andere prijs. Overdracht kan 
alleen plaatsvinden met instemming van het bestuur. U bent geen aanvullende kosten 
verschuldigd aan de coöperatie bij overdracht. 

Bij overdracht doet de oude deelnemer afstand van de korting die gedurende het jaar is 
opgebouwd en krijgt vooraf betaalde contributie terug. De nieuwe deelnemer krijgt over 
het hele opwekjaar energiebelasting terug, en betaalt daardoor ook (met terugwerkende 
kracht) de contributie voor dat jaar. 

Wanneer en hoe wordt de jaarlijkse inleg door de coöperatie geïnd?
Via een machtiging. Standaard bij begin project en in januari tenzij verrekend via 
energierekening. 

Waar wordt uw inleg voor gebruikt? 
Uw inleg wordt volledig gebruikt om een deel van de investeringskosten van het project 
te dekken. Niets van uw inleg wordt geïnvesteerd in andere zaken dan dit project. 
Uw inleg behoort tot het eigen vermogen van de coöperatie.  De volgende financiële 
informatie is de meest recent beschikbare informatie. 

Door de recente oprichting van de coöperatie is er geen balans en resultatenrekening 
beschikbaar. Onderstaand de investerings-, financierings- exploitatiebegroting van het 
project. 

Investeringsbegroting	 	  

Aanschaf zonnepanelen incl. AC-werk  € 48.960,00

Aanschaf panelen voor Ritsema zelf (als vergoeding voor dakhuur)  € 10.560,00

Onderhoudscontract 15 jaar  € 0,00

Aansluiting netbeheerder   € 890,00

Extra meters kabel   € 1.620,00

Meterkast bouwkundig   € 1.500,00

Controle dakconstructie   € 350,00

Vestiging zakelijk opstal en hypotheekakte  € 1.250,00

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering  € 100,00

Communicatie en informatiememorandum  € 1.250,00

Professionele begeleiding  € 0,00

Werkbudget/onvoorzien   € 1.500,00

Eenmalige vergoeding locatie-eigenaren  € 0,00

Totaal     € 67.980,00

Financieringsbegroting   

Inleg leden   € 0,00 0,00%

Deelfonds Lokale Energie Transitie Aardbevingsgebied € 41.013,00 60,33%

Andere financiers  € 24.087,00 35,43%

Subsidie bijdragen   € 2.880,00 4,24%

Totaal   € 67.980,00 100,00%
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B I J L A G E  
Exploitatie begroting

Kosten   Jaar 1  Jaar 2  Jaar 3 Jaar 4  Jaar 5  Jaar 6  Jaar 7  Jaar 8  Jaar 9  Jaar 10  Jaar 11 Jaar 12  Jaar 13 Jaar 14  Jaar 15 

Aansprakelijkheidsverzekering   € 125,00 € 127,50 € 130,05 € 132,65 € 135,30 € 138,01 € 140,77 € 143,59 € 146,46 € 149,39 € 152,37 € 155,42 € 158,53 € 161,70 € 164,93

Verzekering zonnepanelen  € 250,00 € 255,00 € 260,10 € 265,30 € 270,61 € 276,02 € 281,54 € 287,17 € 292,91 € 298,77 € 304,75 € 310,84 € 317,06 € 323,40 € 329,87

Administratie kosten   € 975,00 € 994,50 € 1.014,39 € 1.034,68 € 1.055,37 € 1.062,68 € 1.083,93 € 1.105,61 € 1.127,72 € 1.150,28 € 1.173,28 € 1.196,75 € 1.220,68 € 1.245,10 € 1.270,00

Betaal- en spaarrekening   € 84,00 € 85,68 € 87,39 € 89,14 € 90,92 € 92,74 € 94,60 € 96,49 € 98,42 € 100,39 € 102,40 € 104,44 € 106,53 € 108,66 € 110,84

Voorziening Beheer en onderhoud  € 442,26 € 451,11 € 460,13 € 469,33 € 478,72 € 432,45 € 441,10 € 449,92 € 458,92 € 468,09 € 477,46 € 487,00 € 496,74 € 506,68 € 516,81

OZB   € 110,57 € 112,78 € 115,03 € 117,33 € 119,68 € 131,43 € 134,06 € 136,74 € 139,47 € 142,26 € 145,11 € 148,01 € 150,97 € 153,99 € 157,07

Periodieke aansluitdienst   € 80,00 € 81,60 € 83,23 € 84,90 € 86,59 € 88,33 € 90,09 € 91,89 € 93,73 € 95,61 € 97,52 € 99,47 € 101,46 € 103,49 € 105,56

Dakhuur   € 595,35 € 595,35 € 595,35 € 595,35 € 595,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Rente en aflossing lening 1 (annuïtair)  € 2.940,52 € 2.940,52 € 2.940,52 € 2.940,52 € 2.940,52 € 2.889,81 € 2.889,81 € 2.889,81 € 2.889,81 € 2.889,81 € 2.889,81 € 2.889,81 € 2.889,81 € 2.889,81 € 2.889,81

Rente en aflossing lening 2 (annuïtair)  € 1.979,56 € 1.979,56 € 1.979,56 € 1.979,56 € 1.979,56 € 1.945,42 € 1.945,42 € 1.945,42 € 1.945,42 € 1.945,42 € 1.945,42 € 1.945,42 € 1.945,42 € 1.945,42 € 1.945,42

Totaal    € 7.582,26 € 7.623,60 € 7.665,76 € 7.708,77 € 7.752,63 € 7.056,88 € 7.101,32 € 7.146,64 € 7.192,86 € 7.240,02 € 7.288,11 € 7.337,17 € 7.387,21 € 7.438,25 € 7.490,31

Opbrengsten   Jaar 1  Jaar 2  Jaar 3 Jaar 4  Jaar 5  Jaar 6  Jaar 7  Jaar 8  Jaar 9  Jaar 10  Jaar 11 Jaar 12  Jaar 13 Jaar 14  Jaar 15 

Stroom opbrengst in kWh   68040 67700 67361 67024 66689 63664 63346 63029 62714 62400 62088 61778 61469 61162 60856

Stroom opbrengst in €   € 2.789,64 € 2.831,21 € 2.873,39 € 2.916,20 € 2.959,66 € 2.881,91 € 2.924,85 € 2.968,43 € 3.012,66 € 3.057,55 € 3.103,11 € 3.149,34 € 3.196,27 € 3.243,89 € 3.292,23

Wederverkopersvergoeding  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Contributie   € 5.285,00 € 5.285,00 € 5.285,00 € 5.285,00 € 5.285,00 € 4.350,00 € 4.350,00 € 4.350,00 € 4.350,00 € 4.350,00 € 4.350,00 € 4.350,00 € 4.350,00 € 4.350,00 € 4.350,00

Totaal    € 8.074,64 € 8.116,21 € 8.158,39 € 8.201,20 € 8.244,66 € 7.231,91 € 7.274,85 € 7.318,43 € 7.362,66 € 7.407,55 € 7.453,11 € 7.499,34 € 7.546,27 € 7.593,89 € 7.642,23

Kosten - opbrengsten   € 492,38 € 492,61 € 492,63 € 492,44 € 492,02 € 175,03 € 173,53 € 171,79 € 169,79 € 167,53 € 164,99 € 162,17 € 159,06 € 155,64 € 151,92



project

datum

Stadscoöperatie Eendracht U.A.

info@eendrachtduurzaam.nl

www.eendrachtduurzaam.nl


