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We willen als coöperatieve vereniging de bestaande, lopende Postcoderoosregeling met ca. 50
panelen gaan uitbreiden.
Wat zijn hierbij de belangrijkste criteria en kosten/baten?
* Je kunt deelnemen als je binnen de zg. Postcoderoos woont (zie voor postcodegebied de
website). Huurwoning of koopwoning bewoners kunnen beide meedoen.
* Bij gewijzigde situatie zoals een verhuizing of bijvoorbeeld overlijden, z.s.m. contact opnemen
met het bestuur van de coöperatie om eventuele verkoop/overdracht van de deelname mogelijk
te kunnen borgen.
* Het advies is om tot ca. 80% van het jaarverbruik (elektriciteit) deel te nemen. Per paneel wordt
ca. 235-250 kWh opgewekt. Dus deel het huidige jaarverbruik met 250, dan zit je aan de veilige
kant voor maximale deelname (afronden naar beneden)
* Deelname is in principe voor een periode van 15 jaar.
* Je dient over te stappen naar energiemaatschappij Qurrent. Vaak is sowieso alleen het wisselen
van energiemaatschappij financieel al interessant. Dit is eenvoudig te checken op de site van
Qurrent. Zie verder:

https://www.qurrent.nl/groene-energie/?source=zevensterzonnestrooms#s_calculator
* Ondertekening van de deelname overeenkomst waarbij aangegeven het aantal panelen.
* Verschuldigde inleg: .. aantal panelen x € 200 eenmalig en jaarlijks gedurende 15 jr. € 10,- per
paneel. Eerste jaarbetaling bij aanvang deelname.
* Optioneel kun je ook donateur worden voor € 15,- per jaar
* Deelnemers in de coöperatie Zevenster Zonnestroom zijn uitgesloten van aansprakelijkheid
betreffende verenigingszaken. Ook voor de bestuurders hebben we een
aansprakelijkheidsverzekering.
Energiemaatschappij Qurrent verrekend regulier met zijn klant (ons lid) het maandelijkse
voorschotbedrag. Jaarlijks krijgt de deelnemer naar rato van zijn deelname in energiecoöperatie
Zevenster Zonnestroom en de door de coöperatie-installatie opgewekte elektriciteit een korting van
€ 0,12 (energiebelasting) en € 0,01 (groene stroom) op de jaarafrekening.
De door de coöperatie-installatie opgewekte elektriciteit wordt door de coöperatie verkocht aan
Qurrent. De vergoeding hiervoor komt in de kas van de vereniging. Alle leden gezamenlijk
beslissen in de ALV wat er met een eventueel positief saldo op de bankrekening gaat gebeuren.
Een prognose van het rendement:
voor een deelnemer ligt de terugverdientijd op ca. 7 tot 9 jaar. Maar mogelijk belangrijker; je
produceert samen je eigen groene stroom en werkt hiermee aan een beter perspectief voor de
energievoorziening.

