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Wie zijn wij?
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• Opgericht 16 augustus 2018
• Kamer van Koophandel nr. 72 36 62 30
• BTW-nr. 859086276B01
• IBAN: NL55RABO0335143377

Dirk-Jan Bax
Penningmeester



Wat willen we precies?

• Lokaal meer productie van zonne-energie (opschalen)

• Iedereen laten meedoen

• Samen (als collectief) zoveel mogelijk projecten met zonnepanelen 
realiseren
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Collectieve realisatie nu en in de toekomst
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Dit is inmiddels gerealiseerd

6 collectieve zonnedaken
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Hoe? Collectieve zonnedaken!
--- de Postcoderoosregeling ---

• Een dakeigenaar stelt zijn/haar dak beschikbaar

• Burgers en MKB-bedrijven realiseren hierop gezamenlijk 
een zonne-installatie door:
• Een zonnedak te financieren door aankoop van zoncertificaten
• zich te verenigen in een coöperatie
Voorwaarde: wonen in de bijbehorende postcodegebieden

• De overheid geeft subsidie op de opgewekte 
zonnestroom naar rato van deelname

• Je ontvangt het netto resultaat van de subsidie en 
een winstuitkering vanuit de coöperatie 
Zon op Oisterwijk 



Anne-Marie Hoeve: ons 7e zonnedak
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De Logt 9, 5062 TK te Oisterwijk

260 zonnepanelen van 375 Wp
Oost-West opstelling



Centrum 
postcoderoos

Zonnedak Anne-Marie Hoeve
• Dakeigenaar: 

Camping Anne-Marie Hoeve

• Opbrengst per jaar ongeveer 
77.500 kWh

• 310 zoncertificaten

• Postcodes:
5063, 5059, 5061, 5056, 
5066 en 5062.

9

Camping
Anne-Marie 

Hoeve

Centrum 
postcoderoos



Hoe werkt het?
• Je wordt lid van Zon op Oisterwijk 

• Je koopt een aantal zoncertificaten (min-4, max-40) 
van 250 kWh van zonnedak Anne-Marie Hoeve

• Prijs zoncertificaat € 265,-- per stuk 

• Je krijgt jaarlijks (gedurende 15 jaar) vanuit Zon op 
Oisterwijk:
• een uitkering vanuit de ontvangen SCE-subsidie 

naar rato van je deelname (in 2022: €0,87/kWh; )
• een winstuitkering (opbrengsten stroomverkoop minus de 

kosten)

• Zon op Oisterwijk organiseert en beheert het geheel
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Wachtlijst voor volgende zonnedaken

We proberen in 2022 nog een 8e zonnedak te ontwikkelen. 

5061, 5281, 5066, 5076, 5282, 5688, 5062, 5059 5063, 5059, 5061, 5056, 5066, 5062



Prognose opbrengst per certificaat

Opbrengst verkoop energie kWh €  20,00

Collectieve bedrijfskosten     - €  8,00

Resultaat binnen coöperatie €  12,00

Subsidie SCE €  22,00

Netto opbrengst per certificaat €  34, 00
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Inleg certificaat € 265,00

Per jaar

35 %

65%
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Efficiëntie 
zonnepanelen

Terugverdientijd
(in jaren)

Rendement

Uitgangspositie 83% 7-8 6-7%

Binnen hoeveel jaar heb ik mijn inleg terugverdiend? 
Hoeveel rendement maak ik?

Inclusief lineaire afschrijving 
van de installatie over 15 jaar

Op basis van de huidige hoogte 
van de energiebelasting en kWh-

prijs



Eventuele fluctuaties in: 

• Het aantal zonuren

• De hoogte van de energieprijs

• Capaciteit van het stroomnet
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Hou rekening met…

De fluctuaties kunnen zowel 
een positief als negatief 
effect op je rendement 

hebben



Hoe inschrijven voor Zoncertificaten?

Ga naar de website: www.zonopoisterwijk.nl:
• Bestudeer de informatie op de website

• Click op de  knop,                                   (= de link naar  Econobis) 

• Registreer je (account aanmaken), vervolgens kun je inloggen en..

• Het gewenste zonnedak kiezen of wachtlijst

• Geef aan hoeveel zoncertificaten je wilt aanschaffen

• Gegevens aanvullen (o.a. EAN-code  – eancodeboek.nl en bankrek.)

• Akkoord geven en inschrijving wordt bevestigd.
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Inschrijven/inloggen 
(Econobis)



Enkele spelregels (1)

• Je bent een kleinverbruiker (max. 3*80 A).

• Je woont in het genoemde postcoderoosgebied.

• Minimaal 4, maximaal 40 zoncertificaten

• Gemiddeld minimaal 1 deelnemer per 5000 Wp paneelvermogen = circa 4150 kWh 

= circa 16 zoncertificaten. Eventueel aftoppen bij de grootste aantallen zoncertificaten.

• Je houdt/kiest je eigen energieleverancier

• Je bent inwoner van de gemeente:

• Oisterwijk. Dan word je ook automatisch lid van DEC-Oisterwijk.

• Berkel-Enschot dan word je automatisch lid van BEC en Udenhout automatisch lid van ECU.
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Afronding en beheer

Zon op Oisterwijk zorgt voor:
• Technisch beheer

• Verzekeringen 

• Registratie/administratie van de stroomproductie

• Jaarlijkse overzichten van de stroomproductie (per certificaat) 

• Financieel beheer en mogelijke winstuitkeringen

• Financiële verantwoording tijdens de jaarlijkse ALV. 

Let op:
Alle daken worden als één collectief beschouwd
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Coöperatie Zonnemaatje (Helvoirt en Vught)

Project(en) Duinboeren

Verschillende daken van boeren
rondom Loonse- en Drunense
Duinen.

Inschrijven vanaf aug-2022

www.zonnemaatje.nl
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http://www.zonnemaatje.nl/


Vragen over………..?
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Kijk ook op onze website voor 
het antwoord op veel 

gestelde vragen

NB: De cijfers in deze presentatie zijn gebaseerd op verwachtingen. 
Daarom kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 
Er is geen toezicht van de AFM.


