VEEL GESTELDE VRAGEN over coöperaties die collectief energie
opwekken
Wij verwijzen u voor vragen in eerste instantie naar onze prospectus.
1. Hoeveel zonnepanelen gaan we plaatsen?
Dat hangt af van de grootte en de geschiktheid van de locatie. Op het dak van de fa. Wolbers willen
we 200 zonnepanelen leggen. Als 60% van alle voorlopige aanmeldingen feitelijk worden afgenomen
via de ondertekening van de deelnemersovereenkomst, wordt op de locatie gelegd. Bij een geslaagde
uitgifte van alle certificaten gaan we meer projecten in Gees opzetten.
2. Wie kunnen er meedoen?
Eigenaren en huurders van woningen en bedrijven die binnen het postcodegebied van Gees wonen of
in een aangrenzend postcodegebied. Zie ook onze prospectus. Ondernemers kunnen mee doen voor
maximaal 20% van de opbrengst tot een maximum van 10.000 kWh/jaar. Vraag ons naar de
voorwaarden.
3. Welke voordelen heeft het meedoen voor de deelnemers?
De zonnepanelen worden niet op uw dak gelegd. Het aanzicht van uw huis blijft dus intact. U heeft
geen omkijken naar het onderhoud en de verzekering van de zonne-installatie. Nog belangrijker is
dat de overheid voor 15 jaar de energiebelastingteruggave (nu 11,9 ct/kWh) garandeert. Die
belastingteruggave wordt direct via uw energierekening verrekend als u uw elektriciteit afneemt van
Energie VanOns. Ook daar heeft u geen omkijken naar.
4. Welke voordelen heeft het meedoen voor de energiecoöperatie Geeser Stroom?
Indien deelnemers aan de energiecoöperatie Geeser Stroom zelf ook hun energie afnemen van
Energie VanOns dan krijgt elk jaar de energiecoöperatie Geeser Stroom een
wederverkopersvergoeding. Dat geld gaat naar de coöperatie onder de voorwaarde dat het een
bestemming krijgt voor een duurzaam doel. Dat kan de exploitatie van de coöperatie zijn zodat we
fondsen verwerven voor de start van meer duurzaamheidsprojecten. Over het jaarresultaat (winst)
van de exploitatie van het project Postcoderoos I wordt aan de coöperatie een winstuitkering ter
beschikking gesteld. De leden van de energiecoöperatie Geeser Stroom bepalen waar dit geld aan
wordt uitgegeven.
5. Wat kosten de certificaten?
De prijs is vastgesteld op € 250 per certificaat. Eén certificaat staat gelijk aan de hoeveelheid stroom
die door één paneel wordt opgewekt. Het is raadzaam om niet meer certificaten te kopen dan uw
huidige stroomverbruik of het stroomverbruik dat u de komende jaren verwacht te hebben. Er
kunnen zich in uw huishouden veranderingen voordoen die leiden tot meer of minder stroomverbruik.
Zoals kinderen het huis uit of de aanschaf van een elektrische auto. Wilt u meer certificaten? Vraag
ons naar de mogelijkheden.
6. Hoeveel levert één certificaat in kWh op?
Voor ons project Postcoderoos I op het dak van de fa. Wolbers zal één paneel ongeveer 260 kWh per
jaar opbrengen, 15 jaar lang. De zogenaamde piekopbrengst van deze panelen is ongeveer 300 Wp.
7. Wat is de terugverdientijd van één certificaat?
Onze berekeningen laten zien dat in ongeveer 8 jaar de inleg kan worden terugverdiend. Vraag uitleg
over de berekening op onze voorlichting en ledenbijeenkomsten. Vergeleken met banksparen is het
jaarlijkse directe voordeel vergelijkbaar met ongeveer 5,7 % rente op uw spaarrekening.
8. Hoeveel certificaten zijn er nog te vergeven?
Afhankelijk of alle voorinschrijvers daadwerkelijk de gereserveerde aantallen certificaten afnemen
zouden nog certificaten beschikbaar kunnen komen. Bij genoeg deelname gaan we nieuwe postcode
projecten opzetten waar u weer op kunt inschrijven.
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9. Is meedoen aan dit project gunstiger dan zelf zonnepanelen op mijn eigen dak plaatsen?
Over het algemeen kun je zeggen dat meedoen aan dit project van de energiecoöperatie Geeser
Stroom gunstiger uitvalt. U heeft er geen omkijken naar en uw voordeel wordt direct via uw
energienota jaarlijks verrekend. Bovendien ligt de aanschafprijs per paneel door schaalgrootte nogal
wat lager. Als u een uitermate geschikt dak heeft en gebruik maakt van de BTW-teruggave regeling
kan e.e.a. ook gunstig uitvallen. Voor meer info kunt u terecht bij leden van het bestuur.
10. Kan ik ook meedoen als ik zelf zonnepanelen op eigen dak heb of wil hebben?
Ja, dat kan. Zolang uw huishoudelijk stroomverbruik hoger ligt dan de gezamenlijke opbrengst van
de zonnepanelen op eigen dak én de opbrengst van de certificaten. U kunt via de energiecoöperatie
Geeser Stroom dan meedoen met een aantal certificaten. Bepaal eventueel het precieze aantal in
overleg met het bestuur van de coöperatie. De gemiddelde opbrengst van één certificaat bedraagt
260 kWh per jaar, 15 jaar lang.
Rekenvoorbeeld:
Stel, uw huishoudelijk verbruik bedraagt 4.000 kWh per jaar. U heeft zelf 10 zonnepanelen die
jaarlijks 2.100 kWh opwekken. U heeft dan nog voor 1.900 kWh ruimte om mee te doen aan
cooperatie. Om optimaal van uw certificaten gebruik te maken én optimaal van het salderen te
blijven genieten, houdt u een marge aan van minimaal 15% over uw verbruiksruimte = 1.900 kWh
minus 15% = 285 kWh = 1.615 kWh. Deel dat door de opbrengst van één certificaat en rond de
uitkomst naar beneden af. U kunt dan optimaal meedoen met en inschrijven op 6 certificaten = 1.560
kWh per jaar.
11. Moet ik overstappen naar Energie VanOns?
Nee, maar als u ook uw energie afneemt van Energie VanOns dan heeft dit een aantal voordelen:
a.

Energiecoöperatie Geeser Stroom verkoopt de opgewekte energie door aan de coöperatieve
energieleverancier Energie VanOns. De meeste noordelijke energiecoöperaties zijn lid van de
coöperatie Energie VanOns. Ook de energiecoöperatie Geeser Stroom is lid van deze coöperatieve
energieleverancier. Als deelnemer van de postcoderoos I bent u lid van de energiecoöperatie
Geeser Stroom. Langs die weg bent u dus mede-eigenaar van Energie VanOns vanwege uw
lidmaatschap van onze coöperatie.

b. Wij leveren uw aandeel van de opgewekte energie via Energie VanOns aan u door. Op deze
manier bent u er zeker van dat u uw lokaal en duurzaam opgewekte energie, thuis ontvangt.
c.

Energie VanOns is net als onze coöperatie een bedrijf zonder winstoogmerk. Het resultaat (winst)
van de bedrijfsvoering wordt over alle bij Energie VanOns aangesloten noordelijke coöperaties
naar rato verdeeld. Uw geld vloeit dus weer terug in onze eigen coöperatie.

d. Niet elke energiemaatschappij wil voor u de energiebelastingteruggave kosteloos regelen. Energie
VanOns doet dit wel. Bovendien wordt dit eenvoudig via de afrekening gedaan, u hebt er geen
administratieve rompslomp mee.
e.

Energie VanOns geeft de energiecoöperatie Geeser Stroom een wederverkopersvergoeding. Dat
doet Energie VanOns omdat zij zelf geen marketingafdeling heeft en dus ook geen kosten
hiervan. De marketing is gedelegeerd aan de aangesloten energiecoöperaties. Daar heeft u als lid
financieel voordeel van.

f.

De wederverkopersvergoeding draagt bij aan de exploitatiebegroting van de energiecoöperatie
Geeser Stroom.

g. Als u de energieprijzen van Energie VanOns vergelijkt met grote aanbieders dan is de prijs bij
Energie VanOns concurrerend en bovendien eerlijk te noemen. U krijgt immers stroom van uw
eigen project. En met Energie VanOns investeert u in een regionaal bedrijf zonder winstoogmerk
en met regionale werknemers. Ervaring leert dat overstappers heel vaak minder per maand gaan
betalen bij Energie VanOns. Kijk op https://energie.vanons.org/ en maak zelf online een
voorbeeldberekening.
h. Energie VanOns, en daardoor ook u, draagt direct bij aan het energieneutraal maken van NoordNederland.
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12. Kan ik ook overstappen als ik alleen stroom van Energie VanOns wil afnemen? De gasprijs
van Energie VanOns is hoger dan van mijn huidige leverancier.
Ja, dat kan.
13. Kan ik bij verhuizing blijvend gebruik maken van de Regeling Verlaagd Tarief?
Ja, mits u blijft wonen binnen het postcodegebied Gees of een aangrenzende postcode. Anders kunt u
de rechten (certificaten) verkopen aan een andere inwoner van dit werkingsgebied, bijvoorbeeld de
nieuwe bewoner van uw huis. Kijk voor meer info in de prospectus.
14. Kunnen bij overlijden mijn erfgenamen de certificaten overnemen?
Ja, als uw erfgenamen wonen binnen het postcodegebied Gees of een aangrenzend postcodegebied.
En anders kunnen de erfgenamen de certificaten verkopen aan iemand die binnen het werkingsgebied
woont. Als dit niet direct lukt dan koopt energiecoöperatie Geeser Stroom de certificaten terug tegen
de nominale waarde van dat moment minus 15 %. Kijk voor meer informatie in de prospectus.
15. Word ik automatisch lid van de energiecoöperatie Geeser Stroom?
Ja, als u mee doet met het zonnepanelenproject tekent u ook voor het lidmaatschap van de
energiecoöperatie Geeser Stroom. De kosten van uw lidmaatschap zijn nihil.
16. Is alles voldoende goed verzekerd?
Ja, we maken sluitende afspraken met de eigenaren van de locatie. Wij dekken eventuele schade aan
de panelen door onverwachte gebeurtenissen af middels een verzekering. En we hebben een
productgarantie op de installatie. Met de eigenaren van de locatie sluiten we een opstalovereenkomst
en voor de energiecoöperatie Geeser Stroom sluiten we een aansprakelijkheidsverzekering af. Verder
is de energiecoöperatie Geeser Stroom een coöperatie U.A. (uitsluiting van aansprakelijkheid), wat
met name de leden beschermt.
17. Hoe lang gaan de panelen mee?
De panelen hebben een levensduur van meer dan 25 jaar. Voor het project gaan we ervan uit dat ze
minimaal 15 jaar meegaan. Dat wordt ook door de installateur gegarandeerd. De verwachting is dat
ze echter veel langer goed werkend blijven. Er is een opbrengstgarantie bedongen voor de looptijd
van ons project.
18. Ik wil graag meer weten over Energie VanOns.
Kijk op de website van Energie VanOns, (https://energie.vanons.org/) waar uitleg wordt gegeven
over haar organisatie. U kunt ook een afspraak maken via een van onze bestuursleden.
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