Wilt u investeren in zonnepanelen, maar is uw dak niet geschikt?
Laat uw panelen dan via Leudal Energie plaatsen op het dak van een ander!
U, woont in één van de volgende postcodes 6093, 6089, 6088, 6086, 6083 of 6081
binnen de gemeente Leudal en u wilt ….
● in uw eigen groene zonnestroom investeren,
● een lucratief rendement met een terugverdien tijd van 6 jaar,
● en u beschikt zelf niet over een geschikt dak voor zonnepanelen,
....dan is collectief opgewekte stroom uit Leudal onder de PostCodeRegeling (PCR)
de oplossing.
Op het dak van de Biologische Tuinderij De Waog in Neer worden de door u
gefinancierde zonnepanelen geplaatst en beheerd door Leudal Energie.
Voor een periode van 15 jaar geniet u een vrijstelling van energiebelasting én ontvangt
u de opbrengst van door u opgewekte stroom, samen ca. 14 cent per kWh. Deze
regeling is gegarandeerd door de overheid voor 15 jaar.
Zo levert uw investering een prima rendement.
Dit collectieve zonnestroom project is nu in voorbereiding en zal in de tweede helft van
2020 door Leudal Energie worden opgeleverd: ~330 participaties van elk 250 kWh/jr
zijn beschikbaar.
Bent u geïnteresseerd? Kijk op www.leudalenergie.nl en schrijft nu in:
pcr@leudalenergie.nl onder vermelding van collectieve zonnestroom
(PostCodeRoos) of bel projectleider Robert Groeneboom, mobiel 0619472350.
Een rekenvoorbeeld:
● Investeer in participaties tot 90% van uw eigen jaarlijks elektriciteitsverbruik, met een maximum van
10.000 kWh/jr voor deelname als consument en MKB.
● Coöperatie Leudal Energie is de eigenaar en beheerder van de zonnestroominstallatie.
● Uw lidmaatschap van de coöperatie geeft u stemrecht binnen Leudal Energie.

Eénmalige investering,
€215 per participatie van
250 kWh/jr.
Opbrengst in kWh/jaar
Teruggave energie
belasting
Stroomopbrengst
Beheerskosten Pv
installatie
Resultaat per jaar

4 participaties

8 participaties

Opmerkingen

€ 860

€ 1720

Pv installatie en aansluitkosten

1000
€ 119

2000
€ 238

€ 44
€ 24

€ 88
€ 48

Weersafhankelijk
incl. btw 11,82 cent/kWh
Stroom+GvO: ~4,4 cent/kWh,
marktprijs afhankelijk
~6 € /participatie per jaar

€ 139

€ 278

Note: teruggave energie belasting
wordt automatisch verrekend op uw
elektriciteitsrekening

Deze berekening is gebaseerd op deelnemers, welke zijn overgegaan op energie leveringen van =OM nieuwe
energie. Voor MKB bedrijven ligt de opbrengst iets lager, teruggave energiebelasting ex BTW.
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