
Inleveren bij EnergieKûbaard
Greate Buorren 31 
of mail uw belangstelling voor 
een aantal zonnepanelen naar: 
info@energiekubaard.nl 

Informatie avond:

• Woensdag 20 december, 20.00 uur 

Doarpshûs it Mienskipshûs

 ik wil ook energie 
van de zonJA,

BESPAAR, BESCHERM EN STEUN

KOOP ZONNEPANELEN
MET COÖPERATIE ENERGIEKÛBAARD

INFORMATIE-AVOND: 
WOENSDAG 

20 DECEMBER - 20.00 UUR
DOARPSHÛS IT MIENSKIPSHÛS

U BESCHERMT
CO2 is zeer slecht voor het milieu. Met één paneel zorgt u er voor dat er in 15 jaar 
ruim 1280 kilo minder CO2 wordt uitgestoten. Hiermee draagt u uw steentje bij 
aan het Klimaatakkoord van Parijs om de CO2 uitstoot te reduceren!

U KOOPT
U neemt deel aan het project door lid te worden van de coöperatie en 
zonnepanelen te kopen in de vorm van zonparticipaties. Hiervoor betaalt u 99 
euro per zonparticipatie terwijl normaal gesproken een zonnepaneel ongeveer 
300 euro kost. U hebt bovendien zelf geen last van onderhoud en beheer want dit 
regelt EnergieKûbaard voor u.

U STEUNT
Wie daarnaast ook via EnergieKûbaard gas en elektriciteit afneemt van ons eigen 
coöperatief energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam zorgt er voor dat er geld 
naar Kûbaard komt voor projecten in ons dorp en de directe omgeving. Dit kan 
oplopen tot 75 euro per klant per jaar.

U BESPAART 
Iedere zonparticipatie die u koopt, levert u jaarlijks per saldo een besparing op van 
zo’n 12,50 euro via uw energierekening. U ontvangt namelijk 30 euro korting op uw 
energierekening en u betaalt een contributie van 17,50 euro per participatie aan 
de coöperatie. Zo ontvangt u per saldo een korting van 12,50 euro per participatie 
per jaar.

Meer informatie: www.ecoop.nl/kubaard



voorletter(s):

achternaam:

straat en huisnummer:

postcode:

plaats:

email:

telefoon:

Handtekening:

EnergieKûbaard wil 200 zonnepanelen plaatsen. Daarvoor is een staldak in Kûbaard 
beschikbaar. U kunt hier aan meedoen!

Iedereen in Kûbaard en het omliggende postcodegebied kan meedoen door zonnepanelen 

te kopen in het project in de vorm van zonparticipaties. Particulieren, verenigingen, bedrijven, 

dorpshuizen, kerken; iedereen kan meedoen. Dit project is ook bij uitstek geschikt voor 

mensen die geen zonnepanelen kunnen of willen plaatsen op eigen dak. Meedoen kan al vanaf 

één zonnepaneel voor 99 euro. Zo helpt u mee om ons dorp en de omliggende dorpen te 

verduurzamen en u ontvangt daarnaast ook nog eens de komende 15 jaar een korting van 12,50 

euro op uw energienota. Na 15 jaar hebt u dus 187,50 euro korting ontvangen met een inleg 

van 99 euro! Zie de tabel op de andere kant van deze folder voor deelname met meerdere 

zonnepanelen en wat dit voor u betekent.

WAAROM IS UW DEELNAME BELANGRIJK?

Heel simpel, de aarde warmt op! Om de schade te beperken zullen we gezamenlijk moeten 

overstappen van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen. Laten we met elkaar 

in Kûbaard en omgeving het goede voorbeeld geven en meer lokale en duurzame energie 

opwekken. Daarnaast is deelname aan het project ook goed voor uw portemonnee want u 

ontvangt namelijk de komende 15 jaar een jaarlijkse korting op uw energienota! Dat u een korting 

op uw energiebelasting ontvangt is door de overheid voor 15 jaar gegarandeerd.

Zonnecollectief 
Kûbaard

 ik wil ook energie 
van de zonJA,

Ieder zonnepaneel dat u koopt, levert u jaarlijks een besparing op uw energierekening op van 
zo’n 12,50 euro. U verdient uw eenmalige inleg in minder dan 8 jaar terug.

AANTAL 
PANELEN

STROOM 
OPBRENGST     

(KWH)

EENMALIGE 
INLEG

BESPARING OP 
ENERGIENOTA

(PER JAAR)*

TOTALE 
BESPARING 
(OVER 15 JAAR)

UW 
VOORDEEL NA 

15 JAAR

1 250 €  99,00 € 12,50 €  187,50 € 88,50

2 500 € 198,00 € 25,00 € 375,00 € 177,00

3 750 € 297,00 € 37,50 € 562,50 € 265,50

4 1000 € 396,00 € 50,00 € 750,00 € 354,00

5 1250 € 495,00 € 62,50 € 937,50 € 442,50

6 1500 € 594,00 € 75,00 € 1.125,00 €  531,00

8 2000 € 792,00 €  100,00 € 1.500,00 € 708,00

10 2500 € 990,00 €  125,00 € 1.875,00 €  885,00

12 3000 € 1.188,00 €  150,00 € 2.250,00 €  1.062,00

14 3500 € 1.386,00 € 175,00 € 2.625,00 €  1.239,00

16 4000 € 1.584,00 € 200,00 € 3.000,00 €  1.416,00

18 4500 € 1.782,00 € 225,00 € 3.375,00 €  1.593,00

20 5000 € 1.980,00 €  250,00 € 3.750,00 €  1.770,00

De stroom-opbrengst fluctueert jaarlijks licht, deze is afhankelijk van het aantal uren zon. De financiële besparing 
is afhankelijk van, en komt voort uit vrijstelling van energiebelasting over de zelf opgewekte zonnestroom met uw 
deelname.

U BESCHERMT U STEUNT
U KOOPT U BESPAART

* Op deze jaarlijkse besparing is de jaarlijkse contributie van 17,50 euro voor EnergieKûbaard voor rente en aflossing 
reeds in mindering gebracht.

    Ik wil  [aantal] panelen (participaties) aanschaffen en bespaar zo jaarlijks naar 

verwachting 12,50 euro per paneel op mijn energierekening!


