VOORWAARDEN
Deze voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de ledenovereenkomst Haarse Zon.

Producent

De Coöperatie Haarse Zon U.A.

Doel Haarse Zon

Haarzuilens energieneutraal. We willen dit bereiken door het tegen
zo gunstig mogelijke voorwaarden (doen) leveren van duurzame
energie. Alsmede het stimuleren van het gebruik van duurzame
energie.
In aanmerking voor lidmaatschap komen particuliere bewoners en
ondernemers met een elektriciteitsaansluiting in de postcoderoos
rond postcode 3455 (d.w.z. postcodes 3455, 3451, 3481, 3543 ,
3607, 3608, 3621, 3628).
De Coöperatie Haarse Zon kent minimaal 3 en maximaal 5
bestuursleden.
Een aandeel in de zonnestroominstallatie ter grootte van 250
Wattpiek (Wp).
Drie zonnestroominstallaties met een totaal capaciteit van 208 kWp
(757 panelen van 275Wp) voor ca. EUR 180.000 (ex BTW). Het
aantal te verdelen zonnestroomcertificaten bedraagt 832.
Kapitaalinleg door de leden bedraagt EUR 260 per
zonnestroomcertificaat.
Een zonnestroomcertificaat levert ca. 216 kWh in het eerste jaar (de
productie neemt naar verwacht af met 0,8% per jaar).
De looptijd van het project is 25 jaar.
Haarse Zon is producent van de stroom en levert deze aan
Greenchoice. Hiervoor is voor de eerste 3 jaar een overeenkomst
met Greenchoice aangegaan. Na het 2de jaar zal het bestuur de
samenwerking evalueren en kan de samenwerking worden
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voortgezet of kan een nieuwe afnemer worden gezocht.
Leverancier van stroom en
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Leden van de Haarse Zon kunnen individueel een energiecontract,
voor zowel elektriciteit als gas, afsluiten bij Greenchoice. Dit kan via
de partnerpagina van Greenchoice www.greenchoice.nl/haarsezon .
Ook via de website www.haarsezon.nl kan men zich aanmelden.
De Haarse Zon heeft jaarlijks operationele lasten, waaronder de
kosten voor verzekeringen, onderhoud aan de installatie,
communicatie met de leden en de financiële, leden- en
energieadministratie. Daarnaast wordt een reservering opgebouwd
ter vervanging van de omvormers (een onderdeel van de
zonnestroominstallaties), een reservering voor een gedeeltelijke
eenmalige demontage/ montage van de panelen voor een eventueel
dak-onderhoud en een reservering voor de verwijderingskosten aan
het einde van de levensduur.
Deze operationele lasten worden gefinancierd uit de verkoop van
stroom aan Greenchoice en een jaarlijkse deelnemersprovisie (kickback).
Het voordeel voor de leden bestaat uit:
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Uitbetaling ledenvoordeel
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Vrijstelling van de energiebelasting, welke jaarlijks wordt
vastgesteld, door de overheid, over de opgewekte stroom (tarief
2018; 10,458 eurocent excl. BTW, 12,65 incl. BTW per kWh tot
10 000 kWh/jaar). Deze vrijstelling geldt voor 15 jaar.
 100% lokale groene stroom.
 Winstdeling vanuit Haarse Zon bij een positief saldo.
Voor de leden die energie afnemen via Greenchoice wordt de
korting op de energiebelasting verrekend via een aparte creditnota
voor het lid (Greenchoice onderzoekt momenteel de mogelijkheden
om de energiebelasting op de jaarnota te verrekenen). Leden die
besluiten bij een andere energieleverancier dan Greenchoice te
blijven kunnen de verrekening van de energiebelasting zelf bij die
energieleverancier opgeven op basis van de door Haarse Zon
jaarlijks aangegeven hoeveelheid opgewekte stroom op hun
zonnestroomcertificaten. Leden kunnen het voordeel uit de
energiebelasting voorafgaand aan de jaarafrekening incasseren door
het aanpassen van het maandelijks voorschot dat de
energieleverancier in rekening brengt.
De winstdeling aan de leden wordt, bij besluit van de Algemene
Leden Vergadering, jaarlijks uitgekeerd door de Haarse Zon na het
vaststellen van de financiële jaarrekening.
De jaarlijkse waardevermindering wordt door het bestuur
bijgehouden in de tabel ‘Restwaarde’ op basis van de netto contante
waarde van de verwachte opbrengst in de resterende jaren.
Indicatief kan het volgende worden gesteld: Voor jaar 1 t/m jaar 15
geldt een waardevermindering van 6,2% van de oorspronkelijke prijs
per jaar; voor jaar 16 t/m jaar 25 geldt een waardevermindering van
0,7% van de oorspronkelijke prijs per jaar. Van belang hierbij is dat
de vrijstelling van de energiebelasting na 15 jaar vervalt.
De actuele waarde van de kapitaalinleg wordt terugbetaald zodra
een (nieuw) Lid die waarde inlegt ("overneemt").
Bij verhuizing uit postcoderoos of overlijden. De actuele waarde van
de kapitaalinleg wordt terugbetaald zodra een (nieuw) Lid die
waarde inlegt ("overneemt"). In overleg kan de Haarse Zon besluiten
zelf de certificaten terug te nemen. Indien de nieuwe
eigenaar/huurder van uw woning de certificaten over wil
overnemen dan kan dit in overleg met Haarse Zon.
Wanneer het tot opheffing van de Haarse Zon komt zal het
liquidatiesaldo onder de leden worden verdeeld naar rato van de
kapitaalinleg.
De kapitaalinleg door de leden (=de prijs die een lid betaalt voor
zonnestroomcertificaten) is onbelast (BTW vrij).
De belegging in zonnestroomcertificaten valt buiten AFM-toezicht.
Haarse Zon zal zich inspannen om de verwachte stroomproductie en
financiële rendementen voor de leden te realiseren, maar levert
hiervoor geen garanties.

Dit voorwaarden document bevat geen aanbod, offerte of uitnodiging en pretendeert niet om volledige
informatie te verschaffen. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen in deze voorwaarden communiceren
wij via onze website.
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