Meedoen met Zonnestroom
Ik wil meedoen met Zonnestroom. Wat moet ik doen?
Meld je aan bij de EigenWijkse Energie Coöperatie. Op de website van EWEC.nl vind je een
inschrijfformulier. Dat kun je invullen.
Hoeveel panelen kan ik aanschaffen?
Je kunt maximaal 9 panelen kopen.
Ik zie dat er momenteel geen panelen beschikbaar zijn, wat nu?
Er komen nog meer mogelijkheden om te investeren, meld je alvast aan en houd de website van de EWEC
in de gaten.
Ik ben huurder. Kan ik dan ook meedoen?
Dit project is uitsluitend voor huurders.
Ik heb een bedrijf aan huis. Kan ik meedoen?
Dat kan.
Ik woon niet in Wijk bij Duurstede. Kan ik wel meedoen?
Dat kan als je in Langbroek woont. Volksbelang heeft woningen in Wijk bij Duurstede en Langbroek.
Kan ik ook meedoen als ik al zonnepanelen op mijn eigen dak heb?
Dat kan. Belangrijk is wel dat je niet meer inkoopt dan dat je verbruikt.
Bijvoorbeeld: je hebt 6 panelen en dit wekt 1.500 kWh op en het verbruik is 3.000 kWh, dan kun je nog
deelnemen met 6 panelen.
Ik wil meedoen! Wanneer moet ik betalen?
Als het project doorgaat ontvang je daarvan bericht en een factuur.

Voordelen & opbrengst
Hoeveel stroom produceert 1 zonnepaneel?
Eén paneel produceert ongeveer 250 kWh per jaar. De definitieve opbrengst wordt aan het eind van het
jaar berekend.
Wat zijn de voordelen van meedoen met Zonnestroom?
Minder CO2 uitstoot en een financieel voordeel per paneel als gevolg van de verlaging van de
energiebelasting. Het verwachte voordeel voor de huurder is ongeveer € 50 per jaar bij 9 panelen.
Wanneer heb ik mijn investering in zonnestroom terugverdiend?

Je verdient de investering in 1 jaar terug. De investering is € 5 per paneel en het voordeel is ongeveer
€ 5,50 per paneel.
Hoe verdien ik de Zonnestroom terug?
Door een verlaging van de afrekening van de energiekosten. Je ziet het terug op de jaarlijkse
eindafrekening.
Hoe wordt de door mijn panelen opgewekte stroom verrekend?
Dit wordt verrekend door je energieleverancier. Wij hebben afspraken gemaakt met de EWEC om de
Zonnestroom te verrekenen.
Kan ik met de opbrengst van mijn zonnestroom mijn maandbedrag verlagen?
Nee, helaas kan dat nog niet.
Waarom is er gekozen voor de EWEC?
De EWEC levert 100% lokaal opgewekte groene stroom en CO2 gecompenseerd gas tegen een
concurrerend tarief.
Ben ik voordeliger uit bij de EWEC?
De energieprijzen bij de EWEC zijn concurrerend ten opzichte van de meest gangbare leveranciers.
Hoe stap ik over naar de EWEC?
Je meldt je aan op EWEC.nl en dan wordt alles geregeld en ontvang je nog een mailtje met de vraag naar
de meterstanden op datum van overstappen.
Moet ik overstappen voor elektriciteit én gas?
Wij raden aan om voor elektriciteit en gas over te stappen, omdat je hoogstwaarschijnlijk voordeliger uit
bent en omdat je daarmee de EWEC steunt. Maar je kunt ook alleen overstappen voor elektriciteit en het
gas bij een andere leverancier afnemen.
Wat als mijn huidige energiecontract nog lang niet is afgelopen?
Dan kun je besluiten dat af te kopen, de eventuele boetekosten zijn voor eigen rekening. Of overstappen
op einddatum van het contract.
Wat doe ik als ik al bij de EWEC zit?
Dan hoef je niets te doen. Je ontvangt de korting op de afrekening na aanmelden bij Zonnestroom.
Wat als ik bij mijn oude energieleverancier blijf?
Dan ontvang je jaarlijks van de Duurzame Energie Unie een overzicht van de opgewekte stroom per
paneel en een rekening voor de gemaakte kosten. Met het overzicht kun je naar je eigen
energieleverancier gaan en vragen om een verrekening van de energiebelasting. Voor het verstrekken van
het overzicht worden kosten in rekening gebracht. Let op: niet iedere energieleverancier doet deze
verrekening.

Waarom moet ik lid worden van de coöperatie in oprichting?
Er wordt een aparte coöperatie opgericht om het totale zonnestroomsysteem te bouwen en te exploiteren.
De overheid heeft gesteld dat wanneer een coöperatieve vereniging opgericht wordt, er sprake kan zijn
van een korting op de energiebelasting.
Wat kost het lidmaatschap bij de coöperatie?
De kosten zijn € 1 per jaar per lid. Deze kosten worden verrekend met de jaarafrekening.
Op mijn huidige energierekening staan netwerkkosten voor Stedin. Blijven deze?
Ja, deze kosten blijven. Deze staan los van de energieleverancier.
Hoelang gaan de panelen mee?
De panelen gaan 25 jaar mee. De korting op de energierekening is door de Rijksoverheid voor 15 jaar
gegarandeerd.
Hoelang krijg ik korting?
De korting is 15 jaar gegarandeerd door de Rijksoverheid. Daarna is nog niet bekend hoe de regeling
verder gaat.
Op mijn huidige energierekening (Nuon) staat energiebelasting. Blijft dit?
De energiebelasting wordt lager.
Op mijn huidige energierekening staat een post 'Korting energiebelasting' (of heffingskorting). Is dat hetzelfde als
de korting op de energiebelasting voor leden van de coöperatie?
Nee, dit is niet hetzelfde. Deze korting blijft bestaan en deze geldt voor alle Nederlanders.
Wat levert het Volksbelang op?
Volksbelang levert de daken en zorgt ervoor dat deze te gebruiken zijn door voorzieningen te treffen voor
bijvoorbeeld de aansluiting. Volksbelang werkt hard aan verlaging van de woonlasten en aan een
duurzaam Wijk bij Duurstede.

Risico’s
Lopen we geen risico als het dak waarop de zonnepanelen liggen bijvoorbeeld afbrandt?
Dat is een risico en dat wordt verzekerd.
De energiebelasting gaat omlaag, moet ik dan bijbetalen?
Het verwachte rendement is genoemd en gebaseerd op de verwachte energiebelasting. Na de forse daling
afgelopen jaar verwachten we dat de energiebelasting voorlopig even op dit niveau blijft. Stel dat de
energiebelasting extreem wordt verlaagd, dan zoekt EWEC naar een nieuwe oplossing om het rendement
van voor de deelnemers te waarborgen.

Verhuizen, Zonnestroom overdragen, verminderen of
verhogen
Ik ga verhuizen, wat gebeurt er met mijn Zonnestroom?
Je kunt de panelen aanbieden aan de coöperatie. Als je in Wijk bij Duurstede blijft wonen in een
huurwoning van Volksbelang, dan kun je de panelen houden en blijven profiteren van Zonnestroom.
Ik ga verhuizen naar buiten de postcoderoos. Wat moet ik doen ? .
De panelen aanbieden aan de coöperatie. Deze heeft een wachtlijst en kan de panelen aanbieden.
Ik heb al Zonnestroom. Kan ik nog extra meedoen?
Je kunt per project deelnemen tot een totaal van maximaal 9 panelen.
Ik heb Zonnestroom maar wil het aantal verlagen. Kan dat?
Ja, dat kan. Neem dan contact op met de coöperatie.

