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Investeer in zonnepanelen.
Zonder eigen dak.

nt

Investeren in
zonnepanelen kan ook
zonder dat je hiervoor je
eigen dak gebruikt. Dit
kan door mee te doen
met de zogenoemde
postcoderoos-regeling.

Wanneer kun je
meedoen?
Woon jij op een van de volgende
postcodes in Assen? 9401,
9402, 9405 t/m 9408, 9487 of
9489. Dan kun je meedoen.

De regeling biedt 15
jaar lang vrijstelling
van energiebelasting
over de zonne- of
windenergie die de
deelnemers in een project
gezamenlijk opwekken.
Op het dak van een
grote loods aan de
Schepersmaat in Assen
hebben we zonnepanelen
geplaatst. Dit project
noemen we Zonnemaat
1 en levert stroom
voor ongeveer 30
huishoudens in Assen.

Hoe kun je meedoen
Je kunt meedoen door
zogenoemde zonparticipaties
te kopen. Elke zonparticipatie
geeft 15 jaar lang ieder jaar
belastingkorting op 250
kWh van je stroomverbruik.
Zonparticipaties kosten
eenmalig € 250,- per stuk.

Voorbeeldberekening
Op basis van huishoudens met een
stroomverbruik van 2.832 kWh per jaar.

Zonder zonparticipaties
€ 272,89 energiebelasting

Met 10 zonparticipaties
10 x 250 kWh = 2.500 kWh zonnestroom
2.832 - 2.500 = 332 kWh
€ 31,99 energiebelasting

Belastingvoordeel € 240,90 per jaar.

Bereken je eigen voordeel:
ecduurzaamassen.nl/zonnemaat

Terugverdientijd met 10 zonparticipaties
€ 2.500,Investering in 10
zonparticipaties

€ 240,90

11 jaar

Besparing Terugverdientijd
per jaar

3%*

€ 1.113,50

Rendement

Winst

* Hoeveel kWh een zonparticipatie daadwerkelijk oplevert hangt af
van de hoeveelheid zon. Het werkelijke rendement van de deelname
hangt af van de hoeveelheid zon en belastingtarieven.

“Zo profiteer ik ook mee van de
belastingvoordelen. Ik vind het fijn
dat het zo makkelijk gaat. Alles
wordt voor me geregeld.”

Aad Dubbelboer

De voordelen op een rij
Wij regelen alle praktische en
administratieve zaken;
De overheid garandeert 15 jaar lang
korting op de energiebelasting;
Het rendement is gemiddeld 3%.

Doe ook mee!

Ga naar ecduurzaamassen.nl/zonnemaat
voor meer informatie en aanmelden.

