
Na het succes van het zonnedak in Zuurdijk, waar de  

‘Hogelandster Energie Coöperatie’ (HEC) in zeer korte tijd 

614 zonnepanelen wist te koppelen aan lokale bewoners  

en bedrijven, is een nieuw project gestart. Ditmaal zal de  

HEC een zonnedak realiseren in Kloosterburen. Dit zonnedak 

zal gerealiseerd worden op het dak van het sociaal woon-

complex van de Coöperatie Klooster & Buren ‘Het Olde-

heem’. In totaal zullen op dit dak 200 tot 400 zonnepanelen 

geplaatst worden. Hierdoor ontstaat ook op deze locatie een 

lokaal zonnepark waar de komende 15 jaar energie wordt 

opgewekt in en voor onze eigen buurt. 

Een leuk spaarpotje en een gezonde 
toekomst voor later...

Voor een bedrag van € 49,00 per certificaat kunt u al deelnemen 

aan dit bijzondere zonnepark. Zo wekt ook u uw eigen groene 

stroom op in uw eigen buurt en verlaagt op een eenvoudige en 

duurzame manier uw energierekening. Een huishouden gebruikt 

gemiddeld 2.700 Kwh aan stroom per jaar. Bij afname van 10  

zonnepanelen (10 panelen à 270 Kwh per jaar = 2.700 Kwh)  

is uw huishouden qua stroomverbruik al energie neutraal.  

De investering van € 490,00 verdient u in 5 jaar terug. U bespaart  

namelijk jaarlijks ongeveer € 100,00 op uw energierekening.  

Na 15 jaar levert dit een besparing van € 1.500,00 op. Na aftrek  

van uw investering van € 490,00 blijft een ‘winst’ over van  

ruim € 1.000,00. Naast het financieel te behalen voordeel helpt  

u automatisch mee aan een gezonde, groene toekomst van uw  

eigen geliefde buurt. 

Zie voor meer rekenvoorbeelden de achterzijde van deze folder.

Postcoderoos

Ook het zonnepark project in Kloosterburen is een ‘postcoderoos’ 

project. Mensen die wonen in de volgende postcodegebieden 

kunnen deelnemen aan dit project: 9961, 9962, 9963, 9964, 9965, 

9966, 9967, 9977.

GROENE STROOM OPWEKKEN DOEN WE 
NATUURLIJK SAMEN IN ONZE EIGEN GEMEENTE!

KLOOSTERBUREN, KRUISWEG, MOLENRIJ, 
KLEINE HUISJES, HORNHUIZEN, LEENS, ULRUM, 
WEHE DEN HOORN, EENRUM EN PIETERBUREN.
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Voor wie is dit project interessant?

Voor iedereen!

Het project is interessant voor alle inwoners en bedrijven  

binnen de genoemde postcoderoos. Ook als u al zonnepanelen 

op uw woning of bedrijfspand hebt liggen.

Voor mensen met panelen op hun woning

Door mee te doen aan dit project is het mogelijk om geheel 

energie neutraal te worden door de eigen zonnepanelen aan 

te vullen met de panelen uit het zonnepark.

Voor mensen zonder panelen op hun woning

Voor particulieren of bedrijven die geen zonnepanelen op hun 

(monumentale) woning willen of kunnen plaatsten.

Voor mensen die houden van hun buurt

Voor mensen die graag willen beleggen in een duurzaam project 

in hun eigen omgeving. Een project dat naast een besparing op 

de energierekening ook een gezonde toekomst oplevert voor je 

eigen buurt. 

Goed om te weten!

Een zonnepaneel voor € 49,00?

Voor € 49,00 per certificaat koopt u het gebruikersrecht  

van het zonnepaneel voor een periode van 15 jaar. Dus niet  

het zonnepaneel zelf. Zo profiteert u van de opgewekte  

stroom terwijl het onderhoud van de panelen verzorgd wordt 

door de HEC.

Bespaar ik geld of wordt er geld uitgekeerd?

Door deel te nemen aan het project bespaart u jaarlijks geld  

op de energiekosten. Dit bespaarde geld op uw energie- 

rekening is  uw winst. 

Gelden er voor bedrijven andere regels 

dan voor particulieren?

Voor bedrijven, stichtingen en verenigingen gelden in aanvang 

dezelfde regels als voor particulieren. Maar omdat bedrijven 

doorgaans meer energie verbruiken en te maken hebben met 

andere voordelen en regels vanuit de overheid maken wij graag 

een afspraak om een passende offerte uit te brengen.

Wat als ik te laat ben en de panelen zijn op...

Niet getreurd! De HEC is op dit monent alweer volop in  

gesprek met nieuwe dak- en landeigenaren voor het ontwik-

kelen van nieuwe zonneparken of molens voor windenergie.  

Zo kunt u, wanneer u te laat bent, zij het iets later, instappen  

in een van de volgende projecten van de HEC.  

Enthousiast geworden en wilt u
meedoen aan dit project? 

Bel of mail ons dan voor het maken van een afspraak.  

Ook wanneer u vragen heeft kunt u vanzelfsprekend contact 

met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.

Tel.:  06-30405961 (Hennie Schoenmaker)   

Mail: welkom@hogelandstroom.nl

Ieder certificaat levert jaarlijks een bespa-

ring op van zo’n € 10,00 op uw energie- 

rekening. U verdient uw investering in  

bijna 5 jaar terug.

De stroomopbrengst fluctueert jaarlijks 

licht, deze is afhankelijk van het aan-

tal zonuren. De financiële besparing is  

afhankelijk van, en komt voort uit vrijstel-

ling van energiebelasting over de zelf op-

gewekte zonnestroom met uw deelname.

* Van deze jaarlijkse besparing is de jaarlijk-

se contributie van €19,00 per certificaat voor  

de HEC voor rente, aflossing en administratie 

in mindering gebracht.

UW VOORDEEL
NA 15 JAAR

€   100,00

€  200,00

€  300,00

€  400,00

€  500,00

€  600,00

€  800,00

€           1000,00

€           1200,00

€           1400,00

€           1600,00

€           1800,00

€           2000,00

AANTAL
CERTIFICATEN INVESTERING

BESPARING OP
ENERGIENOTA
(PER JAAR)*

TOTALE
BESPARING
(OVER 15 JAAR)

STROOM
OPBRENGST
(KWH)

1

2

3

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

270 KWH 

540 KWH  

810 KWH  

1080 KWH  

1350 KWH  

1620 KWH  

2160 KWH  

2700 KWH  

3240 KWH  

3780 KWH  

4320 KWH  

4860 KWH  

5400 KWH  

€   49,00 

€   98,00 

€ 147,00 

€ 196,00 

€ 245,00 

€ 294,00 

€ 392,00 

€ 490,00 

€ 588,00 

€ 686,00 

€ 784,00 

€ 882,00 

€ 980,00 

€   10,00

€   20,00

€   30,00

€   40,00

€   50,00

€   60,00

€   80,00

€ 100,00

€ 120,00

€ 140,00

€ 160,00

€ 180,00

€ 200,00

€ 150,00

€ 300,00

€ 450,00

€ 600,00

€ 750,00

€             900,00

€           1200,00

€           1500,00

€           1800,00

€           2100,00

€           2400,00

€           2700,00

€           3000,00

Aan deze tabel met rekenvoorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend

HOUD UW DORPSBLAD EN STREEKKRANT IN DE GATEN! 

DE HEC ORGANISEERT EEN AANTAL INFORMATIEAVONDEN VOOR 

GEÏNTERESSEERDEN VOOR DIT BIJZONDERE BUURTPROJECT. HOGELANDSTER  ENERGIE  COÖPERATIE


