Waarom meedoen?

• Een mooi jaarlijks rendement van
4,2% en nog duurzaam ook!
• De coöperatie AllerZonst regelt de
belastingteruggave.
• Geen panelen op uw eigen dak, en
toch voordeel voor u.
• Ideaal in combinatie met een
huurwoning of ongeschikt dak.
• De postcoderoosregeling loopt
gegarandeerd 15 jaar.
• De certificaten zijn overdraagbaar
bij verhuizing.

Zon op Sporthal Zwolle Zuid!
Samen werken aan duurzame energie

Bewoners in deze postcodegebieden kunnen meedoen:

8012, 8013, 8014, 8015, 8016, 8017
Ik wil meedoen!

Leuk dat u ook mee wilt doen! Als u zich wilt aanmelden, of
meer wilt weten over het project, neem dan contact op met de
energiecoöperatie AllerZonst via onderstaande gegevens!

Mail: allerzonst@gmail.com
Tel:
+31 6 42 98 66 46
Met vriendelijke groet, mede namens Coöperatief AllerZonst U.A.;
Sporthal Zwolle Zuid
Van der Heydenstraat 2
8014 ZZ Zwolle
info@sporthalzwollezuid.nl

Zonnepanelen op uw dak? Daarmee kunt u jaarlijks besparen op de
kosten van elektriciteit, dus wie wil dat nou niet? Helaas is dit niet voor
iedereen mogelijk, om uiteenlopende redenen. Ook de Sporthal Zwolle
Zuid wil graag op een duurzame manier energie opwekken, maar heeft
hier zelf de middelen niet voor.
Daarom heeft de Sporthal Zwolle Zuid contact gezocht met de energiecoöperatie
AllerZonst. Samen met mensen uit de omgeving gaat de coöperatie 300
zonnepanelen leggen op het dak van de Sporthal. In ruil voor het gebruik van het
dak betaald de energiecoöperatie de Sporthal jaarlijks een leuk bedrag. Zo zijn wij
niet alleen duurzaam bezig, maar helpen we de Sporthal ook nog een handje!
Alle bewoners van Zwolle Zuid en omliggende wijken kunnen meedoen, dus neem
gerust contact met ons op voor meer informatie! Dit zonnepanelenproject wordt
ook door de provincie Overijssel ondersteund, omdat het bijdraagt aan haar
doelstelling om het opwekken van duurzame energie te
stimuleren.

- Op het dak is plaats voor 300 zonnepanelen.
- Alle panelen samen leveren 76.371 kWh/ jaar op.
- Hiervan branden 1.750 gloeilampen een jaar lang!
- Dit bespaart 35.000 kilo CO2 per jaar!

- Eén certificaat kost € 265,- Eén paneel levert +/- 255 kWh/ jaar
- Per kWh krijgt u € 0,1182 aan
korting op uw energiebelasting!

Zonnepanelen via de postcoderoos

Heeft u geen eigen dak, of is uw dak niet geschikt voor zonnepanelen?
Of vindt u ze gewoon niet mooi, dat kan ook. Bent u zo’n iemand? Dan is deze
regeling wellicht iets voor u! Want via de ‘Regeling Verlaagd Tarief’, ook wel de
‘postcoderoosregeling’, investeert u samen met anderen in uw omgeving in
een zonnedak, waarvan u jaarlijks profijt heeft op uw eigen energierekening!

“De postcoderoosregeling is een manier waarop alle bewoners in- of
aangrenzend aan het postcodegebied van de installatie in coöperatief
verband duurzame energie kunnen opwekken.”
Hoe werkt het?

Bewoners die binnen de postcoderoos van de Sporthal Zwolle Zuid wonen
kunnen zich aansluiten bij de energiecoöperatie AllerZonst. Dit doet u door
energiecertificaten van de coöperatie over te kopen. Eén certificaat staat
voor één zonnepaneel. De energie opwekking van de panelen vormt de basis
voor de jaarlijkse korting op de energiebelasting. En dus korting op uw eigen
energierekening!

Kopen van certificaten

Het aantal certificaten dat u koopt, staat gelijk aan het aantal zonnepanelen.
Koopt u bijvoorbeeld 6 certificaten, dan zijn 6 van de 300 zonnepanelen op
het dak van de Sporthal ‘van u’! Koop echter altijd een aantal certificaten
dat, qua energie opwekking, bijna gelijk ligt met uw eigen energieverbruik!
Verbruikt u thuis bijvoorbeeld +/- 1.450 kWh, dan is het interessant om 6
certificaten te kopen!
Die 6 certificaten kosten € 1.590,-, maar leveren u ook jaarlijks circa
€ 180,- aan korting op uw energierekening op! En dat betekent dus een
jaarlijks rendement van 4,2%. Probeer dat nog maar eens te krijgen op uw
spaargeld bij een bank!

* De korting op de energiebelasting, die jaarlijks wordt bepaald door de productie van de zonnepanelen.
** De totale opbrengsten minus de investering

