
KO O P  E N E R G I E C E R T I F I C AT E N

IN MEERSTAD
LO K A L E  D U U R Z A M E  E N E R G I E

zonnedaken 
op de  

manege ... ... en op  
de school



AANTAL  
certificaten

OPBRENGST  
kWh/jaar **

INVESTERING  
eenmalig

AFLOSSING  
10x

BESPARING  
per jaar * 

TOTALE BESPARING 15 jaar 
kilo CO2                   euro

1 270 € 125 € 12,50 € 30,00 1860 € 200,00

5 1350 € 625 € 62,50 € 150,00 9300 € 1000,00

10 2700 € 1250 € 125,00 € 300,00 18600 € 2000,00

15 4050 € 1875 € 187,50 € 1500,00 27900 € 3000,00

* Bij het huidige energiebelasting tarief.    ** De stroomopbrengst fluctueert jaarlijks licht, afhankelijk van  

   de hoeveelheid zon. De genoemde bedragen zijn verwachte gemiddelden over de duur van het project. 

DOE MEE  BESPAAR  BESCHERM  STEUN
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KASSTROOM DEELNEMER PER CERTIFICAAT

hier een 
postzegel 
plakken!

ja ik wil ook meedoen!

Coöperatie Meerkracht

p.a. Zwaneneiland 10

9613 AP Meerstad

KO O P  E N E R G I E C E R T I F I C AT E N

IN MEERSTAD
LO K A L E  D U U R Z A M E  E N E R G I E

zonnedaken 
op de  

  manege ... ... en op  
 de school



Energiecoöperatie Meerkracht wil op de daken van de manege en de 
school 440 zonnepanelen leggen. En daar kun jij aan mee doen!

Iedereen in Meerstad en omgeving kan energiecertificaten kopen.  
Een energiecertificaat kost eenmalig 125 euro en 10x jaarlijks 12,50 euro 
aflossing en staat voor de hoeveelheid energie die één zonnepaneel in een 
jaar opwekt (+/- 270 kWh). Hiervoor krijg je energiebelastingkorting terug. 
Stel je koopt 5 certificaten voor 625 euro, dan ontvang je de komende  
15 jaar netto een korting van gemiddeld 150 euro op je energie-nota.  
Na 15 jaar heb je 1000 euro voordeel ontvangen. Zie de tabel op de andere 
kant van deze folder voor meer voorbeelden.

WAAROM
Meerkracht is een groep bewoners uit Meerstad die er naar streven 
om onze woonomgeving CO2-neutraal te maken. Na goed isoleren en 
energie besparen is het ook noodzakelijk om eigen lokale energieopwek 
te realiseren. In de toekomst is de energievoorziening duurzaam en voor 
een belangrijk deel lokaal. Dat lukt als wij als bewoners daar samen aan 
bijdragen.

ja ik wil ook meedoen!

Ik ben geïnteresseerd om deel te nemen in het Zonnedaken  
project van coöperatie Meerkracht. 

Ik wil in aanmerking komen voor ___ [aantal] energiecertificaten.

voornaam

achternaam

straat en huisnummer

postcode

plaats

emailadres

telefoonnummer

handtekening

Of mail deze gegevens naar: info@meerkracht.org
Ook voor vragen kun je een mail naar dit emailadres sturen.

DOE MEE
Wil jij zelf groene energie opwekken? Doe dan met ons mee. 
Schoonmaak en onderhoud? Is geregeld. Schade door storm of 
hagel? Is gedekt. Nul procent gedoe, honderd procent groene  
lokale stroom. En verder? Verder niets.

BESPAAR
Je betaalt de 1e 10 jaar per certificaat nog 12,50 euro aflossing.  
Je ontvangt jaarlijks gemiddeld 30 euro energiebelastingkorting.  
Zo krijg je gedurende de looptijd van het project ongeveer  
200 euro voordeel per certificaat.

BESCHERM
Met dit zonneproject help je mee om jaarlijks ruim 54000 kilo  
CO2 uitstoot te voorkomen. Daarmee draag ook jij een steentje  
bij om het milieu te beschermen.

STEUN
Door deel te nemen kan geld terugstromen naar de regio, de leden 
van de coöperatie en deelnemers van het project. Bij sommige 
andere grote opwekprojecten verdwijnt geld uit de regio. 

Verder wordt lokale werkgelegenheid gestimuleerd.

LOKALE
DUURZAME
ENERGIE

MEER INFORMATIE  Stuur een mail naar info@meerkracht.org


