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Zonnestroomproject Roei Naarden
Dit is de informatiebrochure van het zonnestroomproject
Roeivereniging Naarden (“Roei Naarden”). Het project biedt
bewoners van Gooise Meren de mogelijkheid om een concrete
bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst. We hopen dat
deze informatiebrochure u inspireert tot deelname aan ons project
Roei Naarden, zodat we samen stappen zetten naar die duurzame
toekomst.
Inhoud en leeswijzer
Achtereenvolgens komen in deze informatiebrochure de volgende
onderwerpen aan bod:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introductie: voorstellen van de betrokken personen
Het project Roei Naarden: de locatie, installatie en exploitatie
van de zonnestroominstallatie
Partijen: bij het Project Roei Naarden betrokken partijen
Het aanbod: het aanbod voor de leden van de coöperatie en
de financiële uitgangspunten
De business case: het model voor de coöperatie en de leden
Overstappen naar Greenchoice; de energiemaatschappij die
de opgewekte stroom afneemt
Risico’s: de risico’s die zijn verbonden aan het aanbod en het
project
Deelname: wat een lid kan verwachten, de inschrijvingsprocedure en deelname stap-voor-stap beschreven

Bijlage: Participatieovereenkomst: de overeenkomst die het lid
aangaat met de coöperatie.
Mededelingen vooraf
Wij hebben deze informatiebrochure opgesteld zodat u een
weloverwogen keuze voor deelname kunt maken.
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In deze informatiebrochure is getracht zo objectief en uitgebreid
mogelijk weer te geven wat deelname aan Project Roei Naarden
inhoudt. Hierbij zijn uitgangspunten en aannames opgenomen die
niet kunnen worden geïnterpreteerd als garanties. De brochure
bevat informatie van derden en inschattingen van de coöperatie die
de coöperatie betrouwbaar acht, maar waarbij voor de juistheid de
coöperatie niet aansprakelijk is. Alleen de Energiecoöperatie Gooise
Meren Wattnu is gerechtigd enige informatie te verspreiden met
betrekking tot de inhoud van deze brochure.
De coöperatie kan besluiten om de informatiebrochure en
eventuele voorwaarden van het project Roei Naarden aan te
passen. Deze zullen, indien daar sprake van is, altijd worden
gecommuniceerd met de deelnemers.
Beleggen buiten AFM-toezicht
Dit project heeft een vrijstelling van vergunningsprospectusplicht op grond van zijn beperkte financiële omvang.

Roei Naarden
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1. Introductie
Projectteam Roei Naarden
Het project Roei Naarden is een samenwerking tussen de
Roeivereniging Naarden, Gemeente Gooise Meren en
Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu (“ Wattnu”).
Vanuit de ALV van Roeivereniging Naarden is 2 jaar geleden de
vraag opgekomen of er geen zonnepanelen op het dak van de
botenloods zouden kunnen worden geplaatst. Het bestuur van de
vereniging, vertegenwoordigd door David Gribnau en Wicher
Peelen, is met deze vraag aan de slag gegaan en heeft hierover
contact opgenomen met de eigenaar van de botenloods, de
Gemeente Gooise Meren. Binnen de Gemeente is het verzoek met
enthousiasme ontvangen, en is het project ondersteund door
wethouder duurzaamheid Barbara Boudewijnse en portefeuillemanager vastgoed Jaap de Neef Hovius.
Voor het realiseren van collectieve zonnestroomprojecten heeft de
Gemeente Gooise Meren in 2019 een convenant gesloten met
Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu. Wattnu is een coöperatie
voor en door inwoners van Gooise Meren met als doel om de
energietransitie te versnellen en de doelstellingen uit het
klimaatakkoord te bereiken. De Gemeente stelt hiervoor daken
beschikbaar, Wattnu draagt zorg voor de realisatie en exploitatie
van de zonnestroomprojecten. Het project Roei Naarden is het
eerste project dat als uitvloeisel van het in 2019 gesloten convenant
wordt gerealiseerd.
Vanuit Wattnu hebben verschillende mensen bijgedragen aan het
project: Miel Janssen, Wim Schaap, Agnes Stork, Roel van den Berg
en Hette Zijlstra. Zij worden op hun beurt ondersteund door alle
enthousiaste vrijwilligers van de coöperatie, die er onder andere
voor zullen zorgdragen dat de komende jaren de communicatie,
administratie en financiële verslaglegging van het project worden
verzorgd.
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2. Het project
Informatie project Roei Naarden
Project Roei Naarden betreft de installatie en exploitatie van een
collectieve zonnestroominstallatie bestaande uit 220 zonnepanelen
op het dak van botenloods van de Roeivereniging Naarden. Het
project wordt gerealiseerd onder de zg. ‘postcoderoosregeling’.
Deze regeling houdt in dat bewoners 15 jaar lang een korting op de
energiebelasting krijgen wanneer zij investeren in een collectief
zonnestroomproject. Voorwaarde is dat deelnemers wonen in het
postcodegebied rondom de zonnestroominstallatie.
Project Roei Naarden
Locatie
Aantal zonnepanelen
Systeemvermogen
Verwachte jaarlijkse
opbrengst (gemiddeld)
Looptijd

Kenmerken
Thierensweg 1a, 1411 EW Naarden
220 (320 Wp per paneel)
70.400 Wp
60.000 kWh
15 jaar

Het dak van de botenloods van Roeivereniging Naarden, waarop de 220
zonnepanelen zullen worden gelegd, vóór het leggen van de panelen…

Roei Naarden
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en ná installatie…

Woongebied deelnemers
Volgens de voorwaarden van de postcoderoosregeling is deelname
aan het project Roei Naarden uitsluitend mogelijk voor bewoners
van de postcodes: 1411, 1412, 1401, 1399, 1222, 1271 en 1272.

Het betreffende postcode gebied rondom de botenloods van Roeivereniging Naarden.
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Leveranciers
De zonnestroominstallatie bestaat uit kwalitatief goede producten
van gerenommeerde Tier-1 leveranciers. Het project wordt volledig
turn-key, werking klaar en met volledige garanties opgeleverd door
een gerenommeerde installateur uit Gooise Meren, Solarpartners.
De installatie wordt aangesloten op het elektriciteitsnet, eigen
elektriciteitsmeters houden bij hoeveel stroom er is opgewekt. De
gehele installatie wordt verzekerd tegen bedrijfsschade,
gevolgschade en aansprakelijkheid via een gerenommeerde
assurantiemakelaar.

Project Roei Naarden

Leveranciers

Zonnepanelen

Jinko Solar

Omvormers en optimizers

Solar Edge

Verzekeringen

Vanbreda Risk & Benefits

Turn-key installatie

SolarPartners

Exploitatie
Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu U.A. wordt de economisch
en juridisch eigenaar van de zonnestroominstallatie met alle
toebehoren. De coöperatie vestigt een recht van opstal op de
gebruikte daken voor minimaal de looptijd van het project (15 jaar).
Zij is verantwoordelijk voor de financiering, de aanleg en exploitatie
van de installatie.
Wat is de postcoderoosregeling?
Met de postcoderoosregeling, officieel genoemd ‘Regeling Verlaagd
Tarief’ krijgen de participanten in het project een korting op de
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energiebelasting op hun woonadres. De korting bestaat uit een
kwijtschelding van energiebelasting incl. BTW, gebaseerd op de
jaarproductie van stroom naar rato van hun participatie in de
zonnestroominstallatie. Deze korting geldt tot maximaal het eigen
verbruik – maximaal 10.000 kWh per jaar - en wordt gegarandeerd
voor een periode van 15 jaar. De energiebelasting voor het jaar
2020 bedraagt 9,77 cent per kWh (excl. BTW).
Met de regeling wordt het opwekken van duurzame elektriciteit
mogelijk gemaakt voor mensen die geen geschikt dak hebben. De
regeling staat open voor huurders, woningeigenaren en
ondernemers woonachtig in het postcodegebied rondom de
installatie. Ook als u al zonnepanelen op uw eigen dak heeft, maar
nog meer verbruikt, kunt u deelnemen tot maximaal het eigen
gebruik. De participanten in het project nemen dus niet
daadwerkelijk de duurzame energie af, maar krijgen een
belastingkorting van het Rijk omdat ze het zonnestroomproject
financieel mogelijk hebben gemaakt. Om in aanmerking te komen
voor
de
regeling
vraagt
de
coöperatie
voor
de
zonnestroominstallatie een aanwijzing aan bij de Belastingdienst.
De deelnemers investeren vooraf in een aantal van de 240
participaties in het project. De investeringen in alle participaties bij
elkaar zijn voldoende om de aanschaf en installatie van het
zonnestroomproject Roei Naarden te financieren.
De participanten moeten lid zijn van de coöperatie om in
aanmerking te komen voor de energiebelastingkorting. De rechten
en plichten van participant en coöperatie worden vastgelegd in een
participatieovereenkomst. Iedere deelnemer wordt automatisch lid
van de coöperatie voor de duur van de het project van 15 jaar.
De coöperatie is eigenaar van de duurzame energie die met de
zonnestroominstallatie opgewekt wordt, zij verkoopt deze op de
energiemarkt. Mochten de inkomsten hieruit meer zijn dan zij nodig
heeft om de jaarlijkse exploitatiekosten te dekken, dan kan het
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resterende bedrag aan de participanten worden uitgekeerd, naar
rato van hun aandeel in participaties.
Meer informatie over de postcoderoosregeling vindt u op
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling
-regeling-in-het-kort

Roei Naarden
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3. Partijen
In dit hoofdstuk wordt een aantal belangrijke partijen die betrokken
zijn bij dit project nader voorgesteld.

Energiecoöperatie
Gooise
Meren Wattnu is in 2013
opgericht
door
betrokken
inwoners
van
Bussum.
Oorspronkelijk opgericht om het realiseren van collectieve
zonnestroomprojecten mogelijk te maken, richt Wattnu zich sinds
2019 ook op energiebewustzijn en energiebesparing. Hiertoe
organiseert zij o.a. buurt- en wijkbijeenkomsten, stelt zij
energiecoaches (c. 30) ter beschikking van haar leden die hun
woning willen verduurzamen, en werkt zij met wijkverenigingen
samen aan collectieve inkoopacties voor energiebesparende
maatregelen en zonnepanelen, en ondersteunt zij plannen om
collectief energie op te wekken of lokale warmtenetten aan te
leggen.
In samenwerking met de gemeente Bussum heeft Wattnu in 2014
en 2015 in totaal 133 zonnepanelen op het dak van het
gemeentehuis geplaatst. In 2019 is het project Vituszon
gerealiseerd, het eerste postcoderoosproject van Wattnu met een
totaal van 436 participaties op 3 daken van de Vitusscholen in
Naarden en Bussum. De participaties van dit project waren reeds in
de eerste week van openstelling volledig uitverkocht.
Wattnu is een coöperatie van en door leden, zonder winstoogmerk
en zonder commerciële belangen. Een coöperatie in nauwe
verbinding met bewoners, ondernemers, organisaties en de
overheid in Gooise Meren. Een coöperatie die werkt met
enthousiaste en betrokken vrijwilligers die willen bijdragen aan een
duurzame woonomgeving.
Meer informatie: www.Wattnu.org
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Roeivereniging Naarden bestaat al sinds 1952
en is met haar bijna 500 leden een gezellige,
sportieve en maatschappelijk betrokken
roeivereniging. De roeisport beoefenen kan bij
Roeivereniging Naarden zowel individueel als in
een team, en zowel recreatief als op
wedstrijdniveau. De roeivereniging hecht
waarde aan het duurzaam beoefenen van de roeisport, waarbij de
sociale binding tussen leden onderling en de omwonenden sterk is
en een belangrijk aspect is van het verenigingsleven. Het duurzaam
opwekken van energie, met elkaar in coöperatie verband, past daar
goed bij.
De roeivereniging is initiatiefnemer van het project Roei Naarden en
vindt het heel belangrijk dat de panelen gekocht kunnen worden
door haar leden en direct omwonenden. Op die manier ontstaat
nog meer verbinding tussen haar duurzaamheidsdoelstellingen en
haar leden.
Meer informatie: www.roeinaarden.nl

“Nederland samen groener maken en de
energietransitie versnellen” is al sinds 2001
de missie van Greenchoice.
Greenchoice behoort al jaren tot de
kopgroep van duurzame energieleveranciers
in Nederland, met ruim 565.000 klanten.
Greenchoice profileert zich ook als dé samenwerkingspartner voor
lokale energiecoöperaties, inmiddels meer dan 100. Greenchoice
helpt met het creëren van lokaal draagvlak, het bieden van een
scherp inkooptarief voor de stroom, en het verzorgen van de
administratie voor de jaarlijkse uitkering aan deelnemers
aan Postcoderoosprojecten. Ook Wattnu heeft Greenchoice als
samenwerkingspartner gekozen: zij verkoopt aan Greenchoice de
stroom en voor leden die naar Greenchoice overstappen ontvangt
Wattnu een jaarlijkse samenwerkings-vergoeding.
Meer informatie: www.greenchoice.nl
Roei Naarden
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SolarPartners is de turnkey
leverancier en installateur van
het project Roei Naarden.
SolarPartners is opgericht in 2011 en specialist op het gebied van
zonnestroom installaties. De onderneming is gevestigd in Bussum
maar werkt door geheel Nederland. SolarPartners onderscheidt zich
op kwaliteit, betrouwbaarheid, advies op maat en service.
SolarPartners verzorgt one-stop-shop installaties van 10 tot 10.000
panelen, voor zowel de particuliere als zakelijke markt. Zij verzorgt
de complete installatie van ontwerp tot oplevering met vaste
teams, met volledige controle over de kwaliteit en het
eindresultaat. SolarPartners beschikt over het Zonnekeur
Installateur Keurmerk en is erkend Sterkin installateur. Daarnaast is
zij VCA- gecertificeerd voor veilig en gezond werken.
Meer informatie: www.solarpartners.nl

Gemeente Gooise Meren heeft duurzaamheid hoog in het vaandel
staan en ontplooit vele initiatieven op dit gebied. U leest hierover
meer op:
https://gooisemeren.nl/duurzaamheid/
en,
https://www.samen-sneller-duurzaam.nl/singlepost/2020/02/03/Lokale-energiecoöperatie-sluit-convenant-metgemeente
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4. Het aanbod
In het Project Roei Naarden worden 220 zonnepanelen geplaatst
van 320 Wp. Het vermogen van het gehele systeem is 70.400 Wp en
de totale verwachte opbrengst (bij aanvang) per jaar is c. 60.000
kWh. Het project wordt verkocht in 240 participaties met een
looptijd van 15 jaar. Per participatie is de investering eenmalig
€ 280,-.
Een participatie is dus niet precies gelijk aan een zonnepaneel. Om
de verschillende projecten van Wattnu vergelijkbaar te houden
wordt namelijk gerekend met een standaard verwachte
stroomopbrengst per participatie van c. 250 kWh per jaar.
Werking stap voor stap
Een participatie kost € 280,-.
Het opwerkvermogen dat gekoppeld is aan een participatie (bij
aanvang) is c. 293 kWp, de verwachtte stroomopbrengst per
participatie is ongeveer 250 kWh per jaar. In dit project is
rekening gehouden met een productiefactor van c. 0,85. Dit is
gebaseerd op de opgave van de installateur. We houden er
daarnaast rekening mee dat deze productie jaarlijks met 0,7%
afneemt door degradatie van de panelen, eveneens conform
opgave installateur.
De belastingkorting voor participanten bedraagt in 2020
€ 0,0977 per kWh (excl. BTW). De gemiddeld verwachte korting
op de eigen nota na het eerste jaar is per participatie dus
€ 29,50 incl. BTW (250 x € 0,0977 x 1.21 BTW).
In de periode 2021 t/m 2027 zal de energiebelasting ieder jaar
dalen. Voor de business case hebben wij de tarieven zoals
gepubliceerd door de Rijksoverheid opgenomen. Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019
/09/17/wet-fiscale-maatregelen-klimaatakkoord-memorie-vantoelichting.
In 2028 is er weer een lichte stijging van de energiebelasting.
Voor de resterende jaren na 2028 is in de business case de

Roei Naarden
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energiebelasting gelijk gehouden aan 2028. Daar is op dit
moment geen verdere informatie over bekend.
Ieder lid betaalt, ongeacht het aantal participaties,
lidmaatschapscontributie per jaar. Voor 2020 zijn de kosten
voor lidmaatschap vastgesteld op € 12,-.
De coöperatie ontvangt daarnaast een vergoeding van
Greenchoice voor de door de zonnestroominstallatie
geproduceerde stroom. Deze vergoeding bedraagt momenteel
ca € 0,05 per kWh.
Uit het totaal aan inkomsten van de coöperatie worden de
kosten van onder andere het beheer, de administratie,
verzekeringen en het onderhoud van de installatie betaald. Het
eventuele positieve restant kan aan de participanten worden
uitgekeerd. Wij verwijzen hiervoor naar de business case in het
volgende hoofdstuk.

Rekenvoorbeeld
Stel dat u investeert in 10 participaties
Hiervoor betaalt u eenmalig € 2.800,-. Verder betaalt u € 12,lidmaatschapskosten per jaar. Daarmee ziet u gedurende 15 jaar
jaarlijks gemiddeld € 229,50,- terug via de eigen energienota
(namelijk 250 kWh x korting van 9,77 cent (in 2020) x 1,21 BTW x 10
participaties, rekening houdend met een lagere energiebelasting in
de jaren 2021 t/m 2027 en iets hogere winstbelasting in 2028 en
een langzame degradatie van de zonnepanelen). Daarnaast kunt u
c. € 37,- winstuitkering van de coöperatie verwachten, uitgaande
van de indicatieve exploitatie van de coöperatie zoals in het
volgende hoofdstuk is weergegeven. Totaal per jaar derhalve €
266,50 (gemiddeld). Uw terugverdientijd is daarmee zo’n 10 jaar.
De opgetelde winst over de looptijd van 15 jaar bedraagt voor 10
participaties c. € 1.015,-. Daarmee bedraagt het verwachte
rendement (IRR) op deelname c. 4,5%. Dit is weergegeven in figuur
1.
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Figuur 1. Terugverdientijd en geldstroom bij 10 participaties.

Variaties in het financiële rendement
Verreweg het grootste deel van uw rendement wordt bepaald door
de belastingkorting op basis van de opbrengst van de panelen. In de
afgelopen jaren heeft de overheid de energiebelasting in stappen
verlaagd met c. 1 cent. In de business case is rekening gehouden
met verdere verlagingen zoals bekend en gepubliceerd door de
Rijksoverheid. Het is onbekend wat er met de energiebelasting
vanaf 2029 gebeurt. Indien de energiebelasting na 2028 verder zou
dalen, dan zal dat maar een beperkt negatief effect hebben op de
business case. Hetzelfde geldt wanneer de energiebelasting vanaf
2029 weer stijgt. Dan zal er slechts een beperkt positief effect zijn
op de business case. Vanuit de landelijke belangenvereniging van
energiecoöperaties, EnergieSamen, vindt er overigens een actieve
dialoog plaats met de Rijksoverheid om ervoor te zorgen dat de
rendementen op bestaande postcoderoosprojecten in de toekomst
minimaal geborgd worden en er zo nodig goede
overgangsregelingen worden getroffen.
Daarnaast wordt een klein deel bepaald door de uitkering van de
winst van de coöperatie op het project op basis van de verkoop van

Roei Naarden

15

stroom, na aftrek van de kosten van het project. Wanneer de
verkoopprijs voor de geproduceerde energie daalt van 5 cent naar 4
cent per kWh, is het verwachtte rendement 3,2%. Wanneer de
energieprijs stijgt tot 6 cent, is het verwachtte rendement 5,6%.
Belangrijke uitgangspunten bij dit aanbod
1. De postcoderoosregeling maakt het mogelijk voor bewoners in
en rondom het betreffende postcodegebied te profiteren van
een belastingkorting op de eigen energierekening. De overheid
garandeert deze korting voor 15 jaar, over het gehele
belastingtarief op elektriciteit. In 2020 is dit belastingtarief 9,77
cent per kWh (excl. BTW) en dit tarief zal tot 2027 jaarlijks met
0,5 cent worden verlaagd. Wat er na 2028 met dit tarief
gebeurt is nu nog niet bekend.
2. Voor dit project komen bewoners van de postcodes 1411,
1412, 1401, 1399, 1222, 1271 en 1272 in aanmerking voor
deelname.
3. Door deelname in het project Roei Naarden wordt u
automatisch lid van Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu.
4. Als lid van de coöperatie heeft u stemrecht tijdens de ALV
(algemene ledenvergadering), waarmee invloed uitgeoefend
kan worden op zaken als het bestuur, de jaarplannen en de
winstuitkering.
5. Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu U.A. is een
ledencoöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid. Dit houdt
o.a. in dat leden bij een ontbinding niet kunnen worden
aangesproken op financiële tekorten.
6. Leden investeren in een zelf te kiezen aantal participaties. Als
leidraad wordt een opbrengst van maximaal 80% van het
jaarlijks energieverbruik thuis geadviseerd. Dit om te
voorkomen dat men bij verdere energiebesparende
maatregelen thuis niet meer maximaal gebruik kan maken van
de belastingkorting.
7. De belastingkorting geldt alleen voor de 1ste schijf van de
energiebelasting, nl. tot maximaal 10.000 kWh (c. 40
participaties).
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8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

Leden die reeds zelf zonnepanelen op hun dak hebben en
stroom terugleveren aan het net, mogen de belastingkorting
slechts verrekenen voor de stroom die zij netto afnemen van
hun energieleverancier.
Ook bedrijven kunnen deelnemen. Voor bedrijven geldt ook het
maximum van 10.000 kWh waarover de belastingkorting
verrekend mag worden.
Participanten wordt geadviseerd om over te stappen naar
Greenchoice als energieleverancier. Dit is niet verplicht, maar
administratief gezien wel makkelijker en mogelijk financieel
gunstiger. Hier wordt verder op ingegaan op de volgende
pagina’s.
Financiering van het project Roei Naarden wordt geheel
verkregen door de investeringen van de participanten.
Iedere participant heeft ongeacht het aantal participaties
hetzelfde stemrecht.
Participanten profiteren van de opbrengst van de
zonnepanelen vanaf het moment dat de installatie in werking is
gesteld. Participanten ontvangen hun voordeel zolang zij lid zijn
van de coöperatie en maximaal tot het einde van de looptijd
van 15 jaar.
Indien men zijn participatie vroegtijdig moet of wil beëindigen,
b.v. wegens verhuizing buiten de postcoderoos, is men zelf
verantwoordelijk voor de doorverkoop van de participaties (aan
bijv. de nieuwe bewoner). De coöperatie kan hierbij
behulpzaam zijn door de participaties aan te bieden aan de
bestaande leden of door ondersteuning om nieuwe
participanten voor het project te werven, doch is hiertoe niet
verplicht en is ook niet verplicht om ze terug te kopen.
Bij doorverkoop wordt de prijs van een participatie door de
coöperatie bepaald op basis van lineaire afschrijving en
resterende looptijd. Deze prijs is niet bindend: de participant
mag de panelen tegen een hogere of lagere prijs aanbieden. De
potentiële koper wordt door de coöperatie op de hoogte
gesteld van de adviesprijs.
Door de Belastingdienst zal een aanwijzing van dit project als
‘postcoderoosproject’ moeten plaatsvinden, om aanspraak te
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kunnen maken op de Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting.
Deze aanwijzing kan pas plaatsvinden als de aansluiting is
gerealiseerd. Wij voldoen aan de voorwaarden die de
Belastingdienst stelt, dus verwachten deze aanwijzing te
krijgen. Toch moet elk project een nieuwe aanwijzing krijgen.
17. Einde van het project: na 15 jaar verloopt de Regeling Verlaagd
Tarief en komen de participanten niet meer in aanmerking voor
de belastingkorting. Het voornaamste financiële voordeel voor
participanten vervalt daarmee en alle rechten van de
participanten uit hoofde van de participatie komen te
vervallen.
18. Na 15 jaar komt ook het recht van opstal met de Gemeente
Gooise Meren te vervallen. Met de Gemeente Gooise Meren
vindt nog overleg plaats over wat er alsdan met de
zonnestroominstallatie zal gebeuren. De Gemeente kan
bijvoorbeeld
de
zonnestroominstallatie
van
Wattnu
overnemen, danwel het recht van opstal verlengen. In dat
laatste geval profiteert Wattnu nog een aantal jaren van de
stroomopbrengst, maar zal ook verantwoordelijk zijn voor
onderhoud, vervanging van panelen of omvormers en het
uiteindelijk verwijderen en afvoeren van de installatie en het in
oude staat terugbrengen van het dak. Participanten van Roei
Naarden kunnen uiteraard ook na 15 jaar lid blijven van de
coöperatie en daarmee indirect blijven bijdragen aan en
profiteren van de door Wattnu opgewekte duurzame stroom.

18

Informatiebrochure

5. De business case
De inleg van de participanten wordt gebruikt om de
zonnestroominstallatie aan te schaffen en het project verder in te
richten. Hieronder wordt een doorkijk gegeven in de business case
die hierachter zit. Deze is zo ingericht dat de coöperatie en het
project financieel gezond blijven en dat de participanten kunnen
profiteren van de belastingkorting en de eventuele overwinst.
Voor een volledig overzicht van de businesscase verwijzen wij naar
onze webpagina: www.Wattnu.org/Roei Naarden .
De investering
De totale investering voor het systeem van 220 zonnepanelen, de
installatie en aanpassing van de botenloods, de netaansluiting, 15
jaar garantie, notaris- en communicatiekosten etc. bedraagt
ongeveer € 79.000,- incl. BTW. De BTW ad circa € 13.400,- kan de
coöperatie terugvragen van de belastingdienst. De coöperatie
reserveert voor onvoorziene kosten en algemene reserve c.
€ 1.500,-.
Inkomsten en kosten
Jaarlijks ontvangt de coöperatie een vergoeding voor de verkoop
van de geproduceerde stroom aan Greenchoice, op basis van de
huidige markttarieven worden deze inkomsten geschat op c.
€ 3.000,-. Uit deze inkomsten worden de jaarlijkse kosten betaald
voor service en onderhoud, administratie, boekhouding, alsmede
meet-, verzekerings- en bankkosten. Deze kosten zijn geraamd op c.
€ 1.800,-.
Op basis van bovenstaande opstelling en rekening houdend met
vennootschapsbelasting is de verwachting dat de jaarlijkse
inkomsten de jaarlijkse kosten zullen overtreffen en dat er jaarlijks
c. € 900 overblijft om uit te kunnen keren aan de participanten.
Voor een volledig overzicht van de business case verwijzen wij u
naar de website.
Roei Naarden
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Liquiditeit
Om te zorgen dat de coöperatie altijd aan haar verplichtingen kan
voldoen, is de intentie om een minimale liquiditeitsbuffer binnen de
coöperatie aan te houden. Daarnaast kan de uitkering van
eventuele meeropbrengst aan participanten worden verspreid over
de looptijd. Participanten kunnen via de Algemene Leden
Vergadering hun stem doen gelden over de hoogte en tijdstip van
deze uitkering.
Continuïteit
Wattnu maakt bij haar projecten gebruik van professionals die
ervaring hebben met het opzetten van zonnestroomprojecten
waaronder een technisch projectleider. Voor het administratieve
beheer maken wij gebruik van het softwarepakket Econobis
(https://duurzameenergie.org/econobis). Dit softwarepakket is
eigendom van het collectief van energiecoöperaties waarvan ook
Wattnu deel uit maakt. Wattnu heeft nauw contact en werkt
samen met andere energiecoöperaties. Bijvoorbeeld in de landelijke
coöperatie Energie Samen (https://energiesamen.nu) en het Gooise
verband van energie coöperaties Energie Verbonden
(https://energieverbonden.nl).
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6. Wel of niet overstappen naar
Greenchoice?
Greenchoice neemt de opgewekte stroom af van de coöperatie. Als
u ook klant wordt (of bent) van Greenchoice, wordt de
belastingkorting automatisch en kosteloos verrekend op uw
energierekening. Dit is niet gegarandeerd als u bij een andere
energieleverancier zit. Het is voor energieleveranciers namelijk niet
wettelijk verplicht om de korting te verrekenen, al werken veel
leveranciers inmiddels mee. Ook voor Wattnu is het administratief
aanzienlijk eenvoudiger om de opbrengst van uw participaties door
te geven als u uw stroom afneemt van Greenchoice
Greenchoice hanteert een speciaal kortingstarief voor de stroomen gasprijzen voor leden van de coöperatie. Bovendien biedt
Greenchoice een compensatieregeling voor klanten die naar
Greenchoice overstappen voordat het contract van hun huidige
energieleverancier is beëindigd. Dit houdt in dat zij de boete van de
andere leverancier vergoeden. Deze compensatieregeling geldt voor
nieuwe Lokaal Groen contracten van 3 jaar.
De coöperatie ontvangt van Greenchoice een vergoeding voor het
aanbrengen van nieuwe leden. Deze vergoeding wordt gebruikt om
nieuwe projecten mogelijk te maken.
Waarom Greenchoice?
Er is door ons, op basis van vergelijking tussen meerdere
leveranciers, een weloverwogen keuze gemaakt voor Greenchoice.
WISE, Greenpeace, Natuur & Milieu en de Consumentenbond
onderzoeken elk jaar de duurzaamheid van alle stroomleveranciers
in Nederland. Greenchoice krijgt in dit onderzoek een 8,7 als
rapportcijfer. De organisatie mag zich daarmee koploper binnen de
stroomleveranciers noemen. Greenchoice heeft daarnaast veel
ervaring in het samenwerken met energiecoöperaties op het gebied
van postcoderoosprojecten.
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Wat als ik bij mijn eigen energieleverancier wil blijven?
U behoudt de mogelijkheid om bij uw eigen energieleverancier te
blijven. De coöperatie zal dan jaarlijks de door uw participaties
opgewekte stroom opgeven op een zogenoemde ledenverklaring.
Dit bewijs van hoeveel kWh uw participatie heeft opgewekt wordt
door de coöperatie naar de energieleverancier gestuurd die bij ons
bekend is als uw energieleverancier. De korting dient verrekend te
worden door uw eigen energieleverancier. Wij raden aan om goed
uit te zoeken of, en onder welke voorwaarden (en kosten), uw eigen
energieleverancier de korting wil verrekenen.
Wattnu is verantwoordelijk voor het opsturen van de
ledenverklaring aan uw energieleverancier, maar u bent zelf
verantwoordelijk voor de afspraken met uw leverancier over de
verrekening.
Welke partijen verrekenen de energiebelasting?
Gelukkig zijn er steeds meer leveranciers die volledige medewerking
verlenen aan het verrekenen van de belastingkorting op uw
rekening. De meest recente lijst van energieleveranciers die
meedoen vindt u op de website van de landelijke
ondersteuningsorganisatie HierOpgewekt:
www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-werktje-energieleverancier-mee
Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid om uit te zoeken of uw
energieleverancier meedoet onder de voorwaarden van de
coöperatie. Het eenvoudigst, voor uzelf én de coöperatie, is om
over te stappen naar Greenchoice. Een overstap kunt u heel
gemakkelijk organiseren via de aanmeldingspagina op
www.greenchoice.nl/Wattnu. Uiteraard is dit besluit geheel aan u.
Belangrijk
Het is voor een correcte verwerking zeer belangrijk dat de
coöperatie te allen tijde weet welke energieleverancier uw
woonadres verzorgt.
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7. Risico’s
Aan
beleggen,
ook
aan
het
investeren
in
alle
postcoderoosprojecten, zijn risico’s verbonden. Hieronder wordt
een aantal van deze risico’s genoemd en wordt ingeschat wat de
eventuele consequenties ervan zijn. Ook wordt aangegeven welke
maatregelen de coöperatie neemt om de risico’s te minimaliseren.
Energieopbrengst en systeemvermogen
1.

De kans op een tegenvallende energieopbrengst van de
zonnestroominstallatie kan invloed hebben op de teruggaaf
energiebelasting en op de winstuitkering.

De teruggaaf van de energiebelasting voor de participanten en de
eventuele winstuitkering is (mede) gekoppeld aan de opgewekte
hoeveelheid zonnestroom van de installatie. Dit is mede afhankelijk
van weersinvloeden en seizoenfluctuaties. Inmiddels is in Nederland
zeer veel ervaring opgedaan. Wattnu heeft zich gebaseerd op de
opgave van de leverancier, gebaseerd op gemiddelden over de
afgelopen jaren. Daarnaast hanteert Wattnu conservatieve
aannames in haar business case.
2.

Kans op verlies van systeemvermogen

Wattnu hanteert in haar business case een conservatieve
degradatiefactor (afname van het productievermogen) van 0,7% per
jaar. Door de installateur wordt een outputgarantie verstrekt van
92% na 10 jaar.
Op de onderdelen van installatie worden door de installateur
uitgebreide product-garanties gegeven: waaronder 12 jaar op de
zonnepanelen, 20 jaar op de omvormers, en 5 jaar op de
installatiewerkzaamheden.
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Mocht er door onheil van buitenaf een productieverlies optreden,
dan wordt dit gedekt door onze bedrijfsverzekering. Dat geldt
bijvoorbeeld voor schade door bliksem, storm, hagel, diefstal e.d.
(maar niet voor terreur, oorlog of een natuurramp).
3.

Gevolgschade en aansprakelijkheid

In geval van schade aan het gebouw of dak als gevolg van
onderhoud, voor zover niet veroorzaakt door de installateur, is
gevolgschade gedekt door een bedrijfs- en aansprakelijkheidsverzekering van de coöperatie. De installateur heeft een eigen
Construction All Risk verzekering voor de installatie.
Inkomsten en rendement
4.

De energieleverancier Greenchoice biedt de coöperatie
momenteel een marktconforme vergoeding voor de opgewekte
stroom. Dit bedrag wordt steeds na afloop van een
contractperiode opnieuw vastgesteld en is afhankelijk van de
marktprijs.

Het kan dus zo zijn dat de vergoeding voor de stroom lager of hoger
uitvalt dan verwacht. De energiemarkt laat zich lastig voorspellen.
Zelfs experts wagen zich niet aan uitspraken over toekomstige
ontwikkelingen. Daarentegen wordt duurzame energie steeds
belangrijker, gezien internationale milieu doelstellingen. Bovendien
wordt elektrische energie met een oorsprong in Nederland steeds
populairder. Een daling van deze inkomsten is net zo goed mogelijk
als een stijging.
5.

De overheid biedt garantie op de periode van de
belastingkorting, namelijk 15 jaar. Zij behoudt zich echter wel
het recht voor om de tarieven van de energiebelasting aan te
passen.

Een verandering in de hoogte van de energiebelasting heeft invloed
op de korting die u via de eigen energierekening ontvangt.
24
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In de afgelopen jaren heeft er een verschuiving in de
energiebelasting plaatsgevonden van elektriciteit naar gas, waarbij
het belastingtarief op elektriciteit is verlaagd met c. 1 cent en de
belasting op gas verhoogd. Deze verandering is reeds verwerkt in de
cijfers in deze brochure. In de business case is er rekening mee
gehouden dat de energiebelasting tot en met 2027 jaarlijks daalt
met 0,5 cent per jaar in lijn met de door de Rijksoverheid
gepubliceerde tarieven. Wat er daarna met het tarief van de
energiebelasting gebeurt is op dit moment onbekend.
Vanuit de landelijke belangenvereniging van energiecoöperaties,
EnergieSamen, vindt er een actieve dialoog plaats met de
Rijksoverheid om ervoor te zorgen dat de rendementen op
bestaande postcoderoosprojecten in de toekomst minimaal
geborgd worden en er zo nodig goede overgangsregelingen worden
getroffen.
6.

de overheid kan besluiten de postcoderoosregeling te wijzigen

Als uitvloeisel van het klimaatakkoord zal de postcoderoosregeling
door de rijksoverheid worden aangepast. Deze zal waarschijnlijk in
2021 worden ingevoerd. De exacte invulling hiervan is nog niet
bekend maar de gezamenlijke duurzame energiecoöperaties
(verenigd in de coöperatie Energie Samen) zijn met de overheid in
overleg over uitgangspunten hiervan. Een belangrijk uitgangspunt is
dat er een aantrekkelijke terugverdientijd blijft.
Voor het project Roei Naarden wordt een beschikking afgegeven
dat participanten nog 15 jaar van de huidige postcoderoosregeling
gebruik kunnen maken.
7.

De energiebelasting wordt verrekend door uw eigen
energieleverancier. Als u geen klant bent van Greenchoice
moet u de coöperatie goed op de hoogte houden van uw
huidige energieleverancier en eventuele veranderingen daarin,
omdat u anders mogelijk inkomsten misloopt.
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De coöperatie geeft uw aandeel in de jaarlijkse energieproductie
door aan de energieleverancier die uw eindafrekening maakt. Bij
een tussentijdse overstap moet dit eveneens gebeuren. De
coöperatie zal haar participanten regelmatig wijzen op de ‘rechten
en plichten’ van de participanten. Het up-to-date houden van de
persoonlijke gegevens is hiervan een onderdeel.
Financieel en fiscaal
8.

Onze Business Case is gebaseerd op een aanname voor
toekomstige kosten van exploitatie en onderhoud van de
zonnestroominstallatie. We hanteren daarnaast voor de kosten
een algemene inflatie-factor van 1,5% per jaar.

Onze aannames zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke
inschatting van bepaalde kostenposten, mede op basis van
informatie van coöperatie Energie Samen. Daarnaast baseren we
ons op de door de installateur afgegeven specificaties en producten installatiegaranties. Door de Gemeente Gooise Meren is
aangegeven dat er de komende 15 jaar geen groot onderhoud aan
het dak noodzakelijk is, zodat hiervoor geen reserveringen zijn
gedaan. Uiteraard kunnen deze aannames in de toekomst anders
blijken te zijn.
Mochten er kosten ontstaan door schade aan derden vanwege ons
toedoen,
dan
zijn
we
daarvoor
gedekt
via
een
aansprakelijkheidsverzekering.
9.

Verkrijging aanwijzing belastingdienst

De belastingdienst geeft pas op een zeer laat moment, namelijk
nadat de installatie en de terugleveringsmeter zijn geplaatst, zijn
aanwijzing af. Dit houdt in dat er een risico is dat de investeringen
zijn gepleegd maar er geen gebruik kan worden gemaakt van de
Regeling Verlaagd Tarief. Dit risico achten wij beperkt omdat de
belastingdienst gelijke projecten steeds heeft goedgekeurd en wij
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voldoen aan de voorwaarden die de belastingdienst stelt. Toch
moet elk project zijn eigen aanwijzing krijgen.
10. BTW
BTW regels voor energiecoöperaties kunnen door verschillende
belastinginspecties verschillend worden gehanteerd. Gezien de
grote hoeveelheid energiecoöperaties die inmiddels in het land
opereert achten wij dit risico zeer beperkt.

Met deze risicoanalyse hebben we een overzicht willen geven van
een aantal risico’s, hoe wij deze risico’s momenteel inschatten en
deze hebben beperkt. Los van deze analyse willen we u erop
attenderen dat een investering altijd risico’s met zich meedraagt en
dat u bij voorkeur niet meer geld inlegt dan u kunt missen.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt op de website
www.Wattnu.org/Roei Naarden een lijst met veel gestelde vragen
raadplegen. U kunt uiteraard ook altijd contact met ons opnemen
via: info@Wattnu.org.
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8. Deelname
Als u deel wilt nemen werkt dat als volgt.
o Lees deze informatiebrochure goed door.
o Inschrijving is mogelijk vanaf 14 mei 2020.
o U schrijft zich in via het formulier op de website,
www.Wattnu.org/Roei Naarden. U wordt om een aantal
persoonlijke gegevens gevraagd zoals uw NAW-gegevens,
maar ook uw verbruiksgegevens, dus houdt een jaarnota bij de
hand (of maak een schatting van uw verbruik).
o U vindt op de website ook onze participatie-overeenkomst en
onze statuten. Lees deze eveneens goed door. In de
participatie-overeenkomst leggen we de onderling geldende
afspraken vast.
o Het project bestaat uit 240 Roei Naarden participaties.
Toewijzing van participaties aan participanten gebeurt op
volgorde van binnenkomst van de aanmelding.
o Vervolgens ontvangt u per mail een verzoek voor betaling van
uw participaties. Wanneer u de participatieovereenkomst
getekend en teruggestuurd heeft én de participaties zijn
betaald, dan is uw deelname definitief.
o Indien u ervoor kiest om over te stappen naar Greenchoice
regelt u dit met Greenchoice; de link om u aan te melden kunt
u vinden via www.Wattnu.org/Roei Naarden.
o Mocht het project onverhoopt toch niet doorgaan, dan
ontvangt u uw volledige inleg automatisch terug. Reeds
gemaakte kosten zijn voor risico van Wattnu.
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Participatieovereenkomst

Email: info@Wattnu.org
http://Wattnu.org/
KVK-nummer: 58095276
BTW-nummer: NL852871508B01
Bank: NL04 RABO 0104 7942 24

De ondergetekenden:
Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu U.A., statutair gevestigd te Bussum, ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58095276, hierna te noemen ‘de Coöperatie’,
vertegenwoordigd door haar voorzitter en secretaris of penningmeester; en
De heer/mevrouw __________________________________________________________________________________
Voornamen/achternaam ___________________________________________________________________________
Adres _________________________________________________________________________________________________
Postcode _____________________________________________________________________________________________
Woonplaats __________________________________________________________________________________________
Telefoonnummer ____________________________________________________________________________________
Emailadres ___________________________________________________________________________________________
Hierna te noemen de “Participant” of “Participanten”, gezamenlijk met de Coöperatie aan te
duiden als “Partijen”.
Overwegende dat:
•
De Coöperatie een brochure heeft opgesteld voor het collectief zonnestroomproject
“Project Roei Naarden” en Participant deze heeft bestudeerd;
•
Project Roei Naarden aansluit bij de doelstellingen en de bepalingen van de statuten van
de Coöperatie;
•
De Participant maximaal zijn eigen elektrisch energieverbruik duurzaam wenst op te
wekken door deelname in het Project Roei Naarden ;
•
Participant door deelname aan Project Roei Naarden automatisch lid wordt van de
Coöperatie;
•
Partijen in deze participatieovereenkomst (de “Overeenkomst”) de specifieke
onderlinge afspraken voor deelname wensen vast te leggen, in aanvulling op de statuten
van de Coöperatie;
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•

De Coöperatie haar statuten aan de Participant ter inzage heeft verstrekt bij het aangaan
van deze overeenkomst.

Verklaren en komen overeen als volgt:
1.

De Overeenkomst heeft ten doel de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen de
Coöperatie en de Participanten te beschrijven ten behoeve van de oprichting en
exploitatie van een collectieve zonnestroominstallatie in het kader van de
postcoderoosregeling, bestaande uit 220 zonnepanelen op het dak van de botenloods
van de roeivereniging Naarden, in de postcodes: 1411, 1412, 1401, 1399, 1222, 1271 en
1272 (Project Roei Naarden). Zomede al hetgeen met bovenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

2.

Lidmaatschap en participatie:
•
De Participant blijft lid van de Coöperatie zolang de Overeenkomst geldig is.
Beëindiging van het lidmaatschap betekent ook beëindiging van deze
overeenkomst;
•
De Participant wenst deel te nemen voor …... (aantal) participaties van € 280,00
per participatie in het Project Roei Naarden.

3.

Verplichtingen van de Participant:

3.1 De Participant staat er jegens de Coöperatie voor in dat:
•
bovengenoemd adres de woning betreft die onderdeel zal uitmaken van het
Project Roei Naarden, dat deze is gelegen in een van de genoemde
postcodegebieden, en dat hij de contractuele gebruiker is van de in deze woning
gebruikte energie;
•
de woning aangesloten is op het distributienet met een aansluiting van maximaal
driemaal 80 Ampère;
•
de Participant geen leverancier, producent, handelaar of netbeheerder is (als
bedoeld in de elektriciteitswet 1998 art.1 lid 1 onder f, g, h en k);
•
een energiecontract heeft met een energieleverancier die de korting op de
energiebelasting toepast, of draagt hiervan zelf de financiële gevolgen;
•
hij steeds (schriftelijk) de juiste gegevens zal verstrekken aan de Coöperatie om
in aanmerking te komen voor de Regeling Verlaagd Tarief en draagt hiervan zelf
de financiële gevolgen;
•
hij op de hoogte is van de financiële gevolgen indien hij meer elektriciteit opwekt
met zijn participaties Roei Naarden dan het verbruik in zijn eigen woning, en
bekend is met het advies dat de Coöperatie hiervoor hanteert: maximaal 80%
van het gemiddelde jaarlijkse verbruik.
3.2 De Participant:
•
aanvaardt daarnaast alle rechten en plichten die voortvloeien uit de
Overeenkomst en/of de statuten van de Coöperatie, welke in de toekomst door
de algemene ledenvergadering van de Coöperatie op enig moment kunnen
worden gewijzigd.
3.3 Kapitaalinleg:
•
de Participant maakt na het ondertekenen en terugsturen van de Overeenkomst,
binnen 7 dagen het bedrag van de inleg op de participaties over op
rekeningnummer NL04RABO 01047942 24 van Energiecoöperatie Gooise
Meren Wattnu U.A., te weten ......... participaties van € 280,00, zijnde in totaal een
bedrag van € ...........
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4.

Verplichtingen van de Coöperatie:

4.1 De Coöperatie draagt zorg voor:
•
het besteden van de Kapitaalinleg ten behoeve van het Project Roei Naarden;
•
goed eigenaarschap van het Project Roei Naarden en verzorgt het onderhoud,
verzekering en het beheer van de zonnestroominstallatie;
•
de administratie (waaronder ledenadministratie) en de communicatie rondom
het Project Roei Naarden;
•
het bijhouden van de energie-administratie waaruit jaarlijks, of bij mutatie van
een lid, blijkt wat de elektriciteitsproductie van de zonnestroominstallatie is en
welk deel hiervan aan iedere Participant toekomt, ten behoeve van de bepaling
van zijn korting op de energiebelasting. Indien de Participant zijn elektriciteit
betrekt via Greenchoice dan wordt zijn aandeel in de elektriciteitsproductie
rechtstreeks doorgegeven aan Greenchoice die de korting op de energiebelasting
verwerkt;
•
het bemiddelen bij het doorverkopen van participaties indien een Participant het
lidmaatschap vroegtijdig moet of wil beëindigen, b.v. wegens verhuizing. De
Coöperatie kan behulpzaam zijn door de participaties aan te bieden aan
bestaande leden of door ondersteuning om nieuwe leden te werven, maar heeft
zelf geen afnameplicht.
4.2 Ledenrekeningen:
•
na aanvang van het lidmaatschap wordt door de Coöperatie per Participant een
ledenrekening aangemaakt. Hierop wordt (onder andere) bijgehouden wat de
eventuele gerechtigdheid van een Participant is in overwinsten van het Project
Roei Naarden, zoals vastgelegd in de statuten.
5.

Duur van de Overeenkomst:
De Overeenkomst is van kracht gedurende 15 jaar na de start van stroomopwekking van
het Project Roei Naarden.

6.

Aansprakelijkheid:
De Coöperatie zal zich maximaal inspannen om de verwachte opbrengsten
daadwerkelijk te realiseren. De participant is er zich echter van bewust dat de
Coöperatie jegens hem geen garanties kan geven. De Coöperatie is niet aansprakelijk
voor eventuele schade en verliezen, voor zover deze niet zijn gedekt door een door de
Coöperatie afgesloten verzekering. Mocht desondanks in rechte worden vastgesteld dat
sprake is van aansprakelijkheid van de Coöperatie, dan is deze beperkt tot ten hoogste
het bedrag waarvoor de Participant op dat moment is gecrediteerd op de ledenrekening
van de Coöperatie.

7.

Ontbindende voorwaarden:
•
Indien een Participant de Kapitaalinleg niet tijdig of niet volledig heeft voldaan,
heeft de Coöperatie het recht tot onvoorwaardelijke ontbinding van deze
overeenkomst met de betreffende Participant;
•
Ontbinding van de Overeenkomst leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de
Coöperatie jegens de Participant.

8.

Geschillen:
Indien sprake is van een geschil treden beide Partijen zo spoedig mogelijk, maar
uiterlijk binnen 4 weken, met elkaar in overleg. Partijen trachten tijdens dit overleg
samen het geschil in de geest van de overeenkomst op te lossen zodanig dat dit een voor
beide partijen bevredigend resultaat oplevert. Partijen kunnen, op verzoek van een van
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beide partijen, daarvoor gezamenlijk een onafhankelijke derde aanwijzen die als
mediator optreedt. In dat geval kan de eerdergenoemde termijn met 4 weken worden
verlengd. Indien genoemd overleg niet tot een oplossing leidt, wordt het geschil beslecht
door de bevoegde Rechtbank.

Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu U.A.
Plaats en datum: ________________________

______________________________ voorzitter bestuur
______________________________ secretaris bestuur

Participant
Plaats en datum: _________________________________
Naam: _____________________________________________
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Informatiebrochure

Samenvatting

Deze informatiebrochure is uitgegeven door de regionale
Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu. In deze brochure leest u
alles over het zonnestroomproject Roei Naarden.
In dit project worden 220 zonnepanelen van 320 Wp geïnstalleerd
op het dak van de botenloods van de Roeivereniging Naarden. Dit
komt neer op een totaalvermogen van 70.400 Wp. U kunt
deelnemen voor € 280,- per participatie; er zijn 240 participaties
beschikbaar. Daarnaast betaalt u jaarlijks lidmaatschapskosten van
€ 12,-. Bij afname van 10 participaties wordt de investering
terugverdiend in 10 jaar. Het verwachtte rendement op uw
investering ligt tussen de 3,0% en 6,0%.
Bovendien, en misschien wel het belangrijkste, draagt u bij aan
duurzame energie in uw eigen omgeving.

Project Roei Naarden wordt mede mogelijk gemaakt door:
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