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Beste geïnteresseerde, 

Wat mooi dat u belangstelling heeft in deelname aan ZonneHub 't Centrum in Ooltgensplaat! 

Door uw eigen zonnestroom op te wekken zet u een flinke stap richting een duurzame 

toekomst. En een lagere energierekening natuurlijk. 

In onderstaande tabel treft u de financiële samenvatting voor ZonneHub Ooltgensplaat. De 

opbouw van de gegevens in deze tabel wordt in de rest van het document in detail uitgelegd. 

Financiële Samenvatting 
Aantal Panelen in ZonneHub Ooltgensplaat 228 

Aanschafprijs (“Inleg”) per Paneel € 305 

Verwachte opbrengsten per Paneel per jaar € 41 

Verwachte service- en onderhoudskosten 

(“Contributie”) per Paneel per jaar 

€ 11 

Verwachte netto besparing per Paneel per jaar € 30 

Verwacht totaal netto besparing per Paneel over 

looptijd van het project 

€ 421   

Verwacht Projectrendement op een Paneel 4,7 % 

Verwachte terugverdientijd voor een Paneel 10,6 jaar 

Periode belastingkorting 15 jaar 

Looptijd ZonneHub Ooltgensplaat 15 jaar 

Looptijd leveringscontract bij Eneco 1 jaar (minimum) 

 

Heeft u aan de hand van dit document vragen? We beantwoorden ze graag. U kunt ons 

bereiken via zonnehub@eneco.com of 010-8906945 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 

en 18.00 uur - lokaal tarief, incl. uw telefoonkosten). We horen graag van u.  

 
Zonnige groet, 

  

Team ZonneHub. 

 

  

mailto:zonnehub@eneco.com
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Leeswijzer 
Dit document is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken en bijlagen die u enerzijds beschrijven hoe 

ZonneHub Ooltgensplaat en het aanschaffen van Panelen in zijn werk gaat. Anderzijds geeft dit 

document ook veel gedetailleerde technische en financiële informatie. Om die redenen is deze 

leeswijzer bedoeld om u wegwijs te maken in het lezen van de voor u relevante informatie. 

Hoofdstuk 1 beschrijft de technische kenmerken (zoals de locatie, de aangesloten postcodes, 
Panelen, looptijd en de verwachte opwek) van het project.  
 
Hoofdstuk 2 maakt duidelijk hoe het proces van aanmelding, koop, ingebruikname, verrekening en 
beëindiging eruit ziet indien u 1 of meerdere Panelen koopt. 
 
Hoofdstuk 3 geeft u een overzicht en de rollen van de belangrijkste partijen die betrokken zijn bij 
de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het project.  
 
Hoofdstuk 4 geeft u gedetailleerde informatie over de kosten, opbrengsten, terugverdientijd en 
rendement van een Paneel. Ook kunt u de aannames in de berekeningen alsmede een 
rekenvoorbeeld hierin vinden. Gedetailleerde financiële informatie treft u aan in het 
kasstroomoverzicht in Bijlage 4. 
 
Hoofdstuk 5 geeft u fiscale informatie zoals belastingen en fiscale aandachtspunten. 

Hoofdstuk 6 brengt de belangrijkste risico’s in kaart die een invloed kunnen hebben op het 

rendement van een Paneel. 

Bijlage 1 bevat de Projectspecifieke bijlage als onderdeel van de ledenovereenkomst. In deze 

bijlage vindt u de specifieke kenmerken die horen bij de ledenovereenkomst. 

Bijlage 2 bevat technische informatie over het project. U kunt hier informatie vinden over het type 

zonnepaneel en de omvormer. 

Bijlage 3 geeft het Panelenlegplan weer voor ZonneHub Ooltgensplaat. 

Bijlage 4 bevat het kasstroomoverzicht. U ziet hier gedetailleerd gedurende de looptijd van 
ZonneHub Ooltgensplaat op projectniveau en per Paneel de opbrengsten, kosten en overige 
berekeningen.  

https://www.eneco.nl/-/media/eneco/pdf/zonnehub/201ZonneHubLedenovereenkomst.pdf
https://www.eneco.nl/-/media/eneco/pdf/zonnehub/201ZonneHubLedenovereenkomst.pdf
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Over dit document 
Dit document is opgesteld in verband met de investering in 228 Panelen in ZonneHub 

Ooltgensplaat door Coöperatieve Vereniging ZonneHub U.A. (hierna “ZonneHub”) met een 

eenmalige Inleg van € 305 per Paneel. 

Het doel van dit document is de lezer informatie te verschaffen over het project en de hiermee 

gepaard gaande financiële stromen en risico’s, zodat deze op basis hiervan een afgewogen 

beslissing tot deelname aan het project kan nemen. 

Dit document is vrijgesteld van de zogenaamde prospectusplicht als bedoeld in de Wet op het 

financieel toezicht (hierna “Wft”). Dit betekent dat volgens deze wet geen verplichting bestaat tot 

het algemeen verkrijgbaar stellen van een prospectus dat is goedgekeurd door de Autoriteit 

Financiële Markten (hierna “AFM”) ter zake van deze aanbieding of toelating en dat op deze 

aanbieding of toelating geen toezicht wordt uitgeoefend door de AFM. 

Hoewel ZonneHub tracht juiste, volledige en actuele informatie weer te geven, verstrekt ZonneHub 

expliciet noch impliciet enige garantie dat de in dit document aangeboden informatie en 

berekeningen van opbrengsten juist, volledig en/of actueel zijn en/of blijven. De te verwachten 

opbrengsten zijn onder meer onderhevig aan schommelingen van de energieprijzen, van de 

hoeveelheid instraling van de zon en van de overheidsregulering die in de loop der tijd kan 

wijzigen. ZonneHub heeft hier geen invloed op. 

Beslissingen die de lezer neemt op basis van de in dit document verstrekte informatie zijn 

uiteindelijk voor zijn eigen rekening en risico. De informatie die verstrekt wordt via dit document is 

uitdrukkelijk niet bestemd of bedoeld als beleggings-, fiscaal of juridisch advies en vormt geen 

aanbod betreffende financiële producten of -diensten. De geboden informatie is eveneens niet 

bedoeld als vervanging van deskundig advies. Geïnteresseerden in deelname wordt nadrukkelijk 

geadviseerd dit document zorgvuldig door te nemen en in samenhang te lezen met alle bijlagen.  

Niemand anders dan ZonneHub of Eneco Groep is gerechtigd enige informatie te verschaffen met 

betrekking tot ZonneHub of de in dit document aangeboden mogelijkheid tot aanschaf van Panelen 

in ZonneHub Ooltgensplaat, voor zover die informatie niet ook in dit document vermeld staat. De 

inhoud van dit document mag niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van ZonneHub en 

Eneco Groep worden gereproduceerd, gepubliceerd en/of openbaar worden gemaakt aan derden. 

Dit document blijft te allen tijde eigendom van ZonneHub. ZonneHub behoudt zich het recht voor 

om de voorwaarden in dit document aan te passen. De aangepaste versie wordt op de hieronder 

genoemde website geplaatst. 

Dit document is te downloaden op en te printen vanaf zonnehub.nl/ooltgensplaat en is vastgesteld 

op 12-05-2017. 

 
  

https://www.zonnehub.nl/ooltgensplaat
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Begrippen en definitielijst 
 
AFM 
Autoriteit Financiële Markten 
 
ACM 
Autoriteit Consument & Markt 
 
Beheerskosten  
De beheerskosten omvatten de jaarlijks terugkerende operationele kosten gemoeid met het 
beheer, onderhoud, schoonmaak, reservering omvormer(s) en risicoverzekeringen van ZonneHub 
Ooltgensplaat en mogelijke kosten ter zake van dak/grond huur en/of OZB/leges. 
 
Contributie 
De jaarlijks terugkerende operationele kosten per Paneel (inclusief reserveringkosten voor 
vervanging omvormer), zijnde de Beheerkosten gedeeld door het totaal aantal Panelen in 
ZonneHub Ooltgensplaat. Dit bedrag is maandelijks verschuldigd door een deelnemer en wordt 
jaarlijks opnieuw bepaald op basis van de ontwikkeling van de Beheerskosten. 
 
Inleg 
Het bedrag waarvoor een deelnemer 1 Paneel aanschaft. 
 
kWh 
kWh (kilowattuur) staat voor de hoeveelheid elektrische energie. Een zonnepaneel zet zonne-
energie om in elektriciteit (zonnestroom). 
 
Opbrengst 
De opbrengst wordt jaarlijks bepaald door het door een Paneel geproduceerde aantal kWh 
zonnestroom vermenigvuldigd met de Opwekvergoeding van de zonnestroom. De netto opbrengst 
is de Opbrengst minus de Contributie per Paneel. 
 
Paneel 
Het recht op de met de hoeveelheid opgewekte elektriciteit corresponderende opbrengst van 1 
zonnepaneel in euro’s, onderdeel uitmakende van ZonneHub Ooltgensplaat. 
 
Postcoderoosregeling  
Leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren komen op grond van de Regeling Verlaagd 
Tarief (artikel 59a ev Wet belastingen op milieugrondslag) in aanmerking voor een belastingkorting 
van 10,13 eurocent/kWh exclusief BTW (belastingjaar 2017) op hun gezamenlijk opgewekte 
hernieuwbare energie. 
 
Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en 
die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. De regeling heet 
ook wel de Postcoderoosregeling. 
 
Projectrendement 
De interne-opbrengstvoet (internal rate of return, IRR) of effectief rendement is een percentage, 
dat het netto rendement van de investeringen in een project weergeeft. Het is de opbrengstvoet 
(ook disconteringsvoet genoemd) waarbij de netto contante waarde van het geheel van kosten en 
baten nul is. Een project is aantrekkelijk als de interne-opbrengstvoet hoog is. 
 
Risicofactoren 
Factoren die niet of moeilijk te beïnvloeden zijn door ZonneHub en waarvoor aannames zijn 
genomen op basis van het verleden en ervaringscijfers. 
 
Terugneemprijs 
De door ZonneHub jaarlijks te bepalen terugkoopprijs per Paneel die ZonneHub uitkeert aan 
deelnemers wanneer het lidmaatschap wordt opgezegd. De hoogte van de Terugneemprijs wordt 
jaarlijks verlaagd op basis van een degressieve afschrijving en wordt vastgesteld door het bestuur 
van ZonneHub, waarbij de uitgangspunten zoals vastgelegd in de Ledenovereenkomst en 
Panelenregelement worden gehanteerd. 

https://www.eneco.nl/-/media/eneco/pdf/zonnehub/201ZonneHubLedenovereenkomst.pdf
https://www.eneco.nl/-/media/eneco/pdf/zonnehub/202ZonneHubPanelenregelement.pdf
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Opwekvergoeding 
De prijs waarvoor de zonnestroom door Eneco wordt afgenomen en wordt vergoed aan de 
deelnemers in ZonneHub Ooltgensplaat via de verrekening op de jaarnota van deelnemers.  
 
Terugverdientijd 
Het moment waarbij de opbrengst gelijk is aan de inbreng. Derhalve de formule: (inbreng plus 
kosten) gedeeld door de opbrengst, uitgedrukt in jaren. 
 
Wft 
Wet op het financieel toezicht. 
 
ZonneHub 
De coöperatie ZonneHub U.A. die bestaat uit leden welke onder meer verantwoordelijk is voor de 
aanschaf en exploitatie van zonnestroomopwekinstallaties. 
 
ZonneHub Ooltgensplaat 
De fotovoltaïsche zonnestroominstallatie op het dak van Verenigingsgebouw 't Centrum aan de 
Weesmolenstraat 14, 3257XM, Ooltgensplaat met een totaal opgesteld vermogen van 61,5 kWp, 
bestaande uit 228 zonnepanelen, met inbegrip van omvormers, montagemateriaal, bekabeling en 
aansluiting op het net of meetinrichting. 
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1. Over ZonneHub Ooltgensplaat 
ZonneHub ontwikkelt ZonneHub Ooltgensplaat op het dak van Verenigingsgebouw 't Centrum in 

Ooltgensplaat. Deelnemers uit de omgeving kunnen vanaf 1 Paneel deelnemen in ZonneHub 

Ooltgensplaat, waarmee men op geringe afstand van het woonadres, duurzame elektriciteit opwekt 

voor eigen gebruik. De opgewekte zonnestroom wordt aan deelnemers geleverd door Eneco zodat 

deelnemers gedurende de looptijd van het project profiteren van een lagere energienota. De opwek 

alsmede de belastingkorting wordt namelijk verrekend op de energienota van deelnemers in 

ZonneHub Ooltgensplaat. Zo kunnen deelnemers zonder zelf een geschikt dak te hebben toch 

profiteren van de voordelen van opgewekte zonnestroom, waaronder van de Postcoderoosregeling. 

1.1 Locatie 
ZonneHub Ooltgensplaat wordt aangelegd op het dak van Verenigingsgebouw 't Centrum aan de 
Weesmolenstraat 14, 3257XM, Ooltgensplaat.  
 
ZonneHub Ooltgensplaat maakt geen onderdeel uit van de elektrische installatie van de locatie zelf 
maar wordt aangesloten op een aparte netaansluiting, waardoor de Panelen rechtstreeks op het 
openbare elektriciteitsnet invoeden en de opgewekte stroom aan de leden van het project wordt 
geleverd. Een comptabele elektriciteitsmeter houdt bij hoeveel zonnestroom er is opgewekt en 
wordt op afstand real-time uitgelezen. In Bijlage 3 kunt u het Panelenlegplan bekijken voor 
ZonneHub Ooltgensplaat. 
 

1.2. Vrijstelling van energiebelasting 
De overheid heeft een gegarandeerde belastingvrijstelling ingesteld voor de collectieve opwek van 

zonne-energie. Dit wordt ook wel de Regeling Verlaagd Tarief of de “Postcoderoosregeling” 

genoemd. Om in aanmerking te komen voor deze belastingvrijstelling, stelt de overheid de 

volgende voorwaarden: 

 De deelnemers zijn verenigd in een coöperatie (zoals ZonneHub) en/of Vereniging van 

Eigenaren en zijn samen eigenaar van de duurzame energieproductie-installatie; 

 Deelnemer zijn woonachtig in de vooraf vastgestelde viercijferige postcode waar de 

energieproductie-installatie is gevestigd, of in de daaraan grenzende postcodegebieden.  

 Zowel particulieren als organisaties met een stroomaansluiting van maximaal 3x80 Ampère 

mogen meedoen 

 Opwek dient alleen ter compensatie van het eigen elektriciteitsverbruik (wij adviseren u 

maximaal het equivalent van 85% van uw stroomverbruik te kopen in Panelen) 

Leden krijgen over een periode van 15 jaar een vrijstelling van energiebelasting per duurzaam 

geproduceerde kWh (gelijk aan 10,13 eurocent in het belastingjaar 2017), vermeerderd met BTW.  

1.3 Aangesloten postcodes op ZonneHub Ooltgensplaat 
Deelnemers aan ZonneHub Ooltgensplaat komen in aanmerking voor een 

energiebelastingvrijstelling volgens de ‘Postcoderoosregeling’. 

Voor deze regeling van wat men als ‘lokaal duurzaam opgewekte energie’ beschouwt, is gekozen 

voor de zogenoemde postcoderoos met als kleinste eenheid het gebied waarin alle postcodes 

dezelfde vier cijfers hebben. Om voor de regeling in aanmerking te kunnen komen, is het zaak om 

ZonneHub Ooltgensplaat in het centrale postcodegebied te realiseren, of in een van de 'blaadjes' te 

staan. Dit maakt het mogelijk om ook locaties voor ZonneHub Ooltgensplaat in de randen van de 

postcoderoos te benutten. Deelnemers moeten woonachtig zijn in het centrale postcodegebied of in 

een van de 'blaadjes' van de postcoderoos om belastingkorting te krijgen.  

Om deel te kunnen nemen in ZonneHub Ooltgensplaat en de hiermee gepaard gaande 

energiebelastingvrijstelling, moeten deelnemers in ZonneHub Ooltgensplaat woonachtig zijn in één 

van de volgende 4-cijferige postcodes: 

3255 t/m 3258,  3241, 3243, 3244 
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1.4 Installatie 
Ten tijde van uitgifte van dit Informatie Document moet ZonneHub Ooltgensplaat nog gebouwd 

worden. Pas nadat alle Panelen zijn aangeschaft en een positieve beschikking door de 

Belastingdienst is afgegeven voor de BTW-onbelaste aanschaf van Panelen alsmede toekenning van 

korting (vrijstelling) op de energiebelasting, vindt ZonneHub Ooltgensplaat definitief doorgang en 

wordt gestart met de installatie. 

ZonneHub Ooltgensplaat zal als volgt worden opgeleverd: 

Merk zonnepanelen JA Solar 

Aantal zonnepanelen 228 

Garantietermijn zonnepanelen 10 jaar 

Omvormers Huawei 

Garantietermijn omvormer(s) 5 jaar 

Montage systeem Sunstruction 

Garantietermijn montagesysteem 20 jaar 

Garantietermijn installatiewerkzaamheden 2 jaar 

 

1.5 Productieverwachting 
Voor de inschatting van de verwachte hoeveelheid op te wekken zonnestroom is gebruik gemaakt 
van de rekentool PV-GIS. Deze bevat een database met instralingsgegevens en de hieruit 
voortvloeiende verwachte opwek van zonnestroom. Op basis van de locatie en de installatie wordt 
een jaarlijkse opwek van 52834 kWh in het eerste volledige productiejaar verwacht. Dit komt 
overeen met een opwek van 232 kWh per Paneel in het eerste volledige productiejaar. Over de 
gehele looptijd wordt een gemiddelde opwek van 211 kWh per Paneel verwacht. 
 

1.6 Looptijd 
Met Gemeente Goeree Overflakkee is een periode van 15 jaar overeengekomen dat ZonneHub 
Ooltgensplaat mag worden geëxploiteerd. Daarna is het in overleg met de gemeente mogelijk de 
looptijd eenmalig met 5 jaar te verlengen. In de business case waarin onder meer het rendement 
berekend wordt is rekening gehouden met een looptijd van 15 jaar en een afschrijving van 100 % 
tijdens deze periode. 
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2. Hoe werkt het? 

2.1 Aanmelding en aankoop  
Om mee te doen in het project, doorloopt u de volgende stappen: 

U meldt zich aan op onze projectpagina zonnehub.nl/ooltgensplaat.  

Bij aanmelding: 

o Stelt u vast of u woonachtig bent in een van de postcodegebieden voor dit project. 

Deze kunt u vinden in paragraaf 1.3.  

o Kiest u het aantal Panelen (minimaal 1 en maximaal het aantal dat overeenkomt 

met 85% van uw jaarlijkse stroomverbruik dan wel het maximum dat 

projectspecifiek bepaald kan zijn op de projectpagina van ZonneHub 

Ooltgensplaat).  

o Laat u uw gegevens achter op basis waarvan de klantenservice van Eneco contact 

met u opneemt om het aantal Panelen met u te bevestigen en eventuele vragen te 

beantwoorden. 

o U ontvangt een email met een offerte voor het aantal gewenste Panelen met 

verzoek om uw akkoord op:  

 de verplichting tot betaling zodra het project volledig uitverkocht is 

 dit InformatieDocument 

 de Ledenovereenkomst van ZonneHub inclusief Projectspecifieke bijlage 

 de juistheid van door u aangeleverde gegevens in verband met de 

voorwaarden die gelden voor het verkrijgen van belastingvrijstelling op uw 

opgewekte energie. Die voorwaarden zijn: u bent woonachtig in de 

vastgestelde postcoderoos en de verwachte jaarlijkse opwek van de door u 

gewenste panelen is niet hoger dan 85% van uw jaarlijkse stroomverbruik. 

Houd hierbij rekening met toekomstige veranderingen in uw 

elektriciteitsverbruik. 

 de voorwaarden van een (stroom)leveringscontract voor onbepaalde tijd 

met variabele tarieven bij Eneco Consumenten B.V.. De eventuele overstap 

wordt pas definitief nadat het project vol is. 

Met uw akkoord verplicht u zich bij volledige uitverkoop van het project tot deelname aan het 

project en betaling van het in de offerte genoemde aantal panelen. Zodra het project vol is krijgt u 

een eenmalige nota voor de betaling van het in de offerte genoemde bedrag voor deze Panelen. U 

betaalt 100% van de verschuldigde som en de gelden worden bewaard op een Derdenrekening. 

Voor het (stroom)leveringscontract geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen; voor de 

aanschaf van de Panelen wordt vrijwillig een gelijke termijn aangehouden.  

Bij grote belangstelling voor het project, geldt dat in de eerste 14 dagen voorrang verleend wordt 
aan de volgende groepen: inwoners uit Ooltgensplaat, bewoners van huizen met beschermd 
dorpsgezicht in Middelharnis en voorinschrijvingen via ZonneHub en Deltawind. 
 
Met het bestuur van het verenigingsgebouw ’t Centrum is overeengekomen dat zij op voorhand 45 
panelen mogen reserveren en 1 maand na start van de campagne definitief uitsluitsel geven of zij 
daadwerkelijk zullen deelnemen. 
 
Zodra alle benodigde betalingen zijn ontvangen, worden deze benut om de investering in 
ZonneHub Ooltgensplaat te verrichten. Indien het project niet vol geraakt, vervallen alle rechten en 
verplichtingen die genoemd zijn in de offerte van u en van ZonneHub en Eneco, waaronder uw 
toezegging om stroomklant te worden bij Eneco en uw betalingsverplichting. Indien u onverhoopt, 
vanwege (te) grote belangstelling voor het project, daarvoor niet in aanmerking komt, geldt 
ditzelfde ook. 
 

2.2 Ingebruikname Panelen 
Zodra ZonneHub Ooltgensplaat en dus uw Panelen in gebruik zijn genomen – naar verwachting 

uiterlijk 01-10-2017 - start u direct met besparen op uw energierekening bij Eneco.  

 

https://www.zonnehub.nl/ooltgensplaat
https://www.zonnehub.nl/ooltgensplaat
https://www.zonnehub.nl/ooltgensplaat
https://www.eneco.nl/-/media/eneco/pdf/zonnehub/201ZonneHubLedenovereenkomst.pdf
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 Vanaf moment van ingebruikname van ZonneHub Ooltgensplaat wordt uw termijnbedrag 

door Eneco automatisch verlaagd op basis van de verwachte opbrengst van uw Panelen 

zodat u direct maandelijks uw termijnnota verlaagt. Tevens wordt de vrijstelling van 

energiebelasting door uw opgewekte stroom direct doorgevoerd door Eneco. 

 

 De werkelijke opbrengst van uw Panelen wordt op een vast jaarlijks moment definitief 

verrekend op uw jaarnota door Eneco. Dit moment vindt plaats in januari, ongeacht de 

datum waarop de opwek start. In het eerste jaar zal dit dan indien van toepassing naar 

rato worden verrekend. Op deze jaarnota ziet u hoeveel kWh de Panelen hebben opgewekt, 

de Opwekvergoeding en de vrijgestelde energiebelasting. 

 

 Jaarlijks wordt u door het bestuur van ZonneHub uitgenodigd deel te nemen aan de 

Algemene Ledenvergadering. Bijwonen van deze ALV is vrijblijvend. 

2.3 Verrekening via energieleverancier 
ZonneHub levert de administratieve gegevens die nodig zijn voor de verrekening in uw 

stroomkosten aan uw energieleverancier. De opwek door het totale aantal Panelen wordt pro rato 

doorgerekend aan de deelnemers in ZonneHub Ooltgensplaat. Uw energieleverancier zorgt 

vervolgens dat de Opwekvergoeding, de belastingkorting en de Contributie verrekend worden op 

uw jaarnota. In het eerste jaar van de looptijd van ZonneHub Ooltgensplaat levert ZonneHub deze 

administratieve gegevens exclusief aan Eneco. Om volledig te profiteren van de financiële 

voordelen van uw Panelen, dient u gedurende het eerste jaar van het project stroomklant te zijn bij 

Eneco. 

Het standaard energiecontract bij Eneco is een variabel contract, dus zonder vaste looptijd en met 

variabele leveringstarieven. Dit houdt in dat uw leveringstarieven mee kunnen bewegen met de 

ontwikkelingen op de energiemarkt en minimaal twee keer per jaar kunnen wijzigen. Uw 

opwektarief wordt altijd gelijkgesteld aan uw leveringstarief per kWh, u krijgt dus dezelfde 

vergoeding voor de opwek door uw Panelen als dat u betaalt voor uw eigen stroomafname. 

 

Indien u reeds een stroomcontract voor bepaalde tijd heeft bij Eneco, dient u dit contract uit tot 

het einde van de vaste looptijd. Uw opwektarief wordt gelijkgesteld aan het thans voor u geldende 

leveringstarief per kWh.  

Indien u gedurende de looptijd van het project over wilt stappen naar een andere 

elektriciteitsleverancier dan Eneco, dan kan dit. We wijzen u erop dat u het voordeel van 

vrijgestelde energiebelasting door ZonneHub Ooltgensplaat na het eerste jaar alleen kunt 

behouden door voor stroom klant bij Eneco te blijven dan wel over te stappen naar een nieuwe 

stroomleverancier die deze verrekening van vrijgestelde energiebelasting wil faciliteren. Op dit 

moment is er slechts een beperkt aantal leveranciers dat deze dienst wil verlenen. 

Omdat u bij een eventuele overstap naar een nieuwe stroomleverancier niet meer uw 

energierekening van Eneco ontvangt, krijgt u in dat geval jaarlijks achteraf van ZonneHub de 

opbrengst van uw Panelen uitgekeerd conform de Opwekvergoeding die ZonneHub Ooltgensplaat 

ontvangt van Eneco voor de opgewekte stroom met ZonneHub Ooltgensplaat. Dit bedrag kan 

zodoende lager zijn dan dat uw nieuwe stroomleverancier u in rekening brengt voor de levering 

van elektriciteit. 

2.4 Beëindiging  
 Na de looptijd van het project stopt het project en uw projectspecifieke lidmaatschap van 

ZonneHub vanzelf. 

 

 Indien u gedurende de looptijd van ZonneHub Ooltgensplaat verhuist binnen/naar 1 van de 

postcodes zoals beschreven in Bijlage 1 (Projectspecifieke bijlage), zijn er geen effecten op 

de opbrengst van de Panelen. U ontvangt dan nog steeds de energiebelastingvrijstelling en 

de opgewekte zonnestroom. 

 

 Indien u echter buiten deze postcodes gaat wonen, heeft u conform de voorwaarden van de 

Postcoderoosregeling conform de wet geen vrijgestelde energiebelasting meer. In dat geval 

is het vaak verstandig de Panelen te verkopen. 
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 Gedurende de looptijd van het project kunt u jaarlijks uw Panelen via bemiddeling door 

ZonneHub, verkopen aan geïnteresseerden. Indien er geen geïnteresseerden zijn, kunt u 

de Panelen verkopen aan ZonneHub zelf. De voorwaarden en de restwaarde zijn 

beschreven in de Ledenovereenkomst en Bijlage 1 (Projectspecifieke bijlage) 

  

https://www.eneco.nl/-/media/eneco/pdf/zonnehub/201ZonneHubLedenovereenkomst.pdf
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3. Betrokken partijen 
In dit hoofdstuk staan de belangrijkste partijen die betrokken zijn bij ZonneHub Ooltgensplaat. 
 

3.1 ZonneHub 
ZonneHub is opgericht ten behoeve van aanschaf en exploitatie van zonneparken, waaronder 

ZonneHub Ooltgensplaat. Zij is juridisch en economisch eigenaar van de zonnepanelen, 

omvormers, kabels en overig materiaal gedurende de looptijd van het project. De leden van 

ZonneHub leggen, afhankelijk van het gewenste aantal Panelen, geld in ten behoeve van de 

Panelen en hebben daarmee het zogenaamde recht op het vruchtgebruik van de Panelen. 

Naam Coöperatie ZonneHub U.A. 

Rechtsvorm Coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid 

Toepasselijk recht Nederlands recht 

Adres Marten Meesweg 5 

Plaats 3068 AV Rotterdam 

Website www.zonnehub.nl  

 

3.2 Gemeente Goeree Overflakkee 
Gemeente Goeree Overflakkee is eigenaar van de locatie waar ZonneHub Ooltgensplaat op zal 
worden geplaatst. Deze is verantwoordelijk voor de locatie. ZonneHub huurt via een 
huurovereenkomst de benodigde delen van de locatie voor de opstelling van ZonneHub 
Ooltgensplaat. De Panelen worden niet achter de meter van de locatie geplaatst, maar voeden via 
een aparte aansluiting rechtstreeks op het openbare elektriciteitsnet in. 
 

3.3 Eneco 
De Eneco Groep bestaat uit verschillende bedrijfsonderdelen en heeft verschillende rollen in 
ZonneHub Ooltgensplaat, waaronder: 
 

Eneco Solar Bio & Hydro B.V.  Eneco Solar Bio & Hydro B.V. (hierna “ESBH”) is vanuit haar rol 
als ontwikkelaar betrokken bij de ontwikkeling, bouw en 
exploitatie van ZonneHub Ooltgensplaat. Zij ontwikkelt  
ZonneHub Ooltgensplaat, controleert de werkzaamheden van de 
hoofdaannemer gedurende de bouw en draagt zorg voor 
regulier onderhoud, monitoring en het verhelpen van eventuele 
calamiteiten in/bij ZonneHub Ooltgensplaat.  

Eneco Energy Trade B.V. Eneco Energy Trade B.V. (hierna “EET”) is verantwoordelijk voor 
de inkoop van duurzaam opgewekte energie. Via een Power 
Purchase Agreement (hierna “PPA”) koopt zij de opgewekte 
zonnestroom van ZonneHub alsmede Garanties van Oorsprong 
(hierna “GvO”) en levert de stroom door aan Eneco 
Consumenten B.V. om zorg te dragen dat de bedragen ter zake 
van de opgewekte stroom via de energienota worden uitgekeerd 
aan leden van ZonneHub Ooltgensplaat. 

Eneco Consumenten B.V. Eneco Consumenten B.V. (hierna “EC”) is het leveringsbedrijf 
voor consumenten en heeft een leveringsvergunning voor 
stroom en gas van de Autoriteit Consument & Markt. EC koopt 
de opgewekte zonnestroom en GvO’s van EET en levert deze 
aan de leden van ZonneHub Ooltgensplaat.  
 
Hierbij geeft EC een hogere Opwekvergoeding (gelijk aan het 
leveringstarief per kWh) dan de marktprijs aan de leden van 
ZonneHub (zolang leden stroomklant blijven bij EC) om zo een 
beter rendement voor de leden te kunnen bieden. EC verrekent 
de opgewekte stroom en de belastingkorting direct op de 
jaarnota. 

  

http://www.zonnehub.nl/
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3.4 SolarNRG 
SolarNRG levert en installeert de zonnepanelen op ZonneHub Ooltgensplaat en wordt ingeschakeld 
door Eneco. SolarNRG geeft een installatiegarantie af van 2 jaar na oplevering van ZonneHub 
Ooltgensplaat. Op de gebruikte materialen zit een fabrieksgarantie zoals opgenomen in paragraaf 
1.4. Eneco werkt met een aantal gerenommeerde installateurs (waaronder SolarNRG) en toetst 
deze installateurs op financiële slagkracht, tarieven, deugdelijk werk en ervaringen bij andere 
projecten van Eneco en/of ZonneHub. 
 

3.5 Stichting Greencrowd 
Stichting Greencrowd is een Nederlands crowdfundingplatform voor collectieve duurzame 
energieprojecten. Stichting Greencrowd heeft hiertoe een ontheffing van de Autoriteit Financiële 
Markten (hierna “AFM”). ZonneHub maakt gebruik van de administratieve diensten van Stichting 
Greencrowd. Zij verzorgt namens ZonneHub de administratie van ZonneHub, de afhandeling van 
betalingen, innen en afdragen van BTW alsmede het begeleiden/opstellen van de jaarrekening van 
ZonneHub. 
 

3.6 Belastingdienst 
De Belastingdienst houdt zich bezig met de uitvoering van de Regeling Verlaagd Tarief bij 
collectieve opwek van duurzame energie (“Postcoderoosregeling”). Zij geeft beschikkingen af aan 
coöperaties voor zonneparken, waarmee de leden van zo’n coöperatie op basis van de opgewekte 
zonnestroom recht hebben op energiebelastingvrijstelling op hun energienota via hun leverancier. 
Deze beschikking wordt aangevraagd door ZonneHub zodra alle deelnemers voor ZonneHub 
Ooltgensplaat definitief bekend zijn. 
 

3.7 SolarIF 
SolarIF draagt gedurende de looptijd van ZonneHub Ooltgensplaat zorg voor de verzekering van 
ZonneHub Ooltgensplaat tegen onheil en schade van buiten.  
 
Dit betreft: 
- brand inclusief zengen, schroeien, smelten, broeien, doorbranden en oververhitten;  

- normale natuurkrachten zoals hagel, wind, storm, sneeuwdruk en bevriezing;  

- blikseminslag, overspanning en inductie;  

- ontploffing en explosie;  

- kwaadaardigheid van derden, zoals diefstal (ook zonder braaksporen), vandalisme en sabotage;  

- operationele fouten, onhandigheid en nalatigheid;  

- vocht en water;  

- aardbeving en overstroming;  

- windstormen met snelheden boven de 119 km per uur;  

- aanvreten van kabels door dieren.  
 

Bij schade worden de normale herstelkosten, welke gemaakt moeten worden om de beschadigde 

zonnestroominstallatie of het betrokken onderdeel daarvan weer in een bedrijfsvaardige toestand 

te brengen vergoed, inclusief arbeids- en transportkosten, met als maximum de nieuwwaarde op 

het moment van de schade, met als maximum de oorspronkelijke aanschafwaarde.  

Op verzoek zijn de polisvoorwaarden van SolarIF op te vragen. In paragraaf 6.13 zijn de 
onverzekerbare risico’s opgenomen.
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4. Financiële informatie 
Dit hoofdstuk geeft een toelichting op het financiële plaatje voor ZonneHub Ooltgensplaat en is 

bedoeld om de lezer inzicht te geven. In Bijlage 4 wordt een uitgebreide kasstroomanalyse 

verstrekt. 

4.1 Inleg 
De totale investering in ZonneHub Ooltgensplaat bedraagt € 69.520 exclusief BTW, deze is 
samengesteld als volgt: 

 92 % voor de turnkey realisatie van ZonneHub Ooltgensplaat inclusief zonnepanelen, 
omvormers, kabel, netwerkaansluiting en overige (onvoorziene) kosten 

 8 % voor de projectontwikkeling/-begeleiding, technisch onderzoek, voorbereidingskosten 
voor het uitwerken van de business case, het opstellen van contracten en aansturing van 
onderaannemers 

 
De totale investering gedeeld door 228 Panelen resulteert in een Inleg van € 305 per Paneel. Hierin 

zijn de gemeenschappelijke kosten zoals de aansluiting, dakvergoeding en omvormer 

doorberekend. Deelnemers zijn geen BTW verschuldigd over de Inleg.  

Hiermee verkrijgt u gedurende de looptijd van het project het recht via ZonneHub op de opwek en 
energiebelastingvrijstelling door de Panelen. 
 

4.2 Opbrengsten 
Als deelnemer in ZonneHub Ooltgensplaat geniet u van 2 inkomstenbronnen: 

Opwekvergoeding 
U ontvangt zolang u een Paneel heeft gedurende de looptijd van het project een vergoeding voor 
iedere kWh aan opgewekte zonnestroom waar u met uw Paneel recht op heeft. Deze 
Opwekvergoeding bedraagt thans € 0,0683 per kWh (inclusief BTW) en is gelijk aan het 
leveringstarief per kWh dat u thans betaalt op moment dat u stroom afneemt bij Eneco bij een 
variabel contract. Dit leveringstarief kan 2x per jaar worden bijgesteld door Eneco op basis van 
externe marktprijsontwikkelingen. Stijgt de marktprijs, dan stijgt uw leveringstarief en dus ook uw 
Opwekvergoeding en vice versa. 
 
Vrijstelling van energiebelasting 
U ontvangt zolang u een Paneel heeft gedurende 15 jaar een korting op uw energiebelasting 
(vrijstelling) voor iedere kWh aan opgewekte zonnestroom waar u met uw Paneel recht op heeft 
met een maximum van i) uw eigen stroomverbruik of ii) 10.000 kWh indien u meer dan 10.000 
kWh thuis aan stroom afneemt. Deze korting bedraagt 10,13 eurocent/kWh (exclusief BTW) voor 
het belastingjaar 2017; de hoogte ervan wordt door de Belastingdienst jaarlijks vastgesteld. Stijgt 
de energiebelasting, dan ontvangt u de vrijstelling over een hoger tarief en vice versa. Voor alle 
duidelijkheid: de vrijstelling door de Belastingdienst geldt niet voor de Opslag Duurzame Energie 
(“ODE”). 
 
Per Paneel ontvangt u in ZonneHub Ooltgensplaat naar verwachting ca. 211 kWh per jaar 
gedurende de looptijd. Op grond van voornoemde inkomsten ontvangt u naar verwachting een 
korting op uw stroomrekening van € 30 per Paneel per jaar (in jaar 1). 
 

4.3 Contributie 
Gedurende de looptijd van het project zijn er jaarlijkse direct aan ZonneHub Ooltgensplaat 

gerelateerde Beheerskosten, onder andere bestaande uit: 

 Onderhoudskosten 

 Reservering voor toekomstige vervanging van omvormers (omvormers gaan niet de 

volledige looptijd mee waardoor jaarlijks budget voor vervanging wordt gereserveerd) 

 Administratiekosten 

 Aansluitkosten 

 Bankkosten 
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Ieder lid betaalt naar rato van het aantal Panelen in ZonneHub Ooltgensplaat Contributie voor de 

dekking van deze Beheerkosten. De Contributie per Paneel per jaar in ZonneHub Ooltgensplaat is 

als volgt opgebouwd (in jaar 1): 

Componenten 
Bedrag per Paneel per 
jaar 

Toelichting 

Onderhouds- en 
monitoringskosten (O&M) 

€ 5,94 
 

Proactief en preventief 
onderhoud ZonneHub 
Ooltgensplaat 

Reservering vervanging omvormer € 0,74 Gemiddeld iedere 13 jaar 
vervangen 

Financiële administratiekosten 
ZonneHub 

€ 1,62 Betalingen, BTW aangiftes, 
jaarrekening, etc. 

Dakvergoeding € 0,84 Vergoeding aan de dakeigenaar 

Verzekeringskosten € 0,73 Verzekeringspremie voor onheil 
van binnen- of buitenaf 

Bankkosten € 0,66  

Overige kosten € 0,33 Meterkosten, etc. 

Contributie per Paneel per jaar 
Contributie per Paneel per maand 

€ 11 per jaar (afgerond) 
€ 0,91 per maand 

 

 
De Contributie per Paneel in ZonneHub Ooltgensplaat wordt jaarlijks door ZonneHub aangepast op 

basis van de werkelijke prijsontwikkelingen; deze kan stijgen of dalen. ZonneHub heeft een 

beperkte invloed op de werkelijke prijsontwikkelingen.  

Zo worden bijvoorbeeld verzekeringspremies op basis van externe marktontwikkelingen bepaald; 

deze mogen door de verzekeringsmaatschappij jaarlijks eenzijdig worden aangepast. Ook kosten 

voor onvoorzien groot onderhoud aan ZonneHub Ooltgensplaat kunnen vooraf niet gedetailleerd 

worden bepaald. In ieder geval worden deze kosten jaarlijks geïndexeerd. 

4.4 Netto besparing, rendement en terugverdientijd 
Op basis van de verwachte Opbrengsten en Contributie wordt uw stroomrekening per jaar als volgt 
verlaagd per Paneel: 
  
 Jaarlijkse Opbrengsten: € 41 

 Jaarlijkse Contributie:  € 11 -/- 

 Netto besparing in jaar 1: € 30 

 
Op grond van de aannames en projectie van kosten en opbrengsten over de looptijd van het 
project ziet uw verwachte terugverdientijd en verwacht rendement per Paneel als volgt eruit: 
 
 Netto besparing over looptijd van project: € 421 per Paneel  

Terugverdientijd:        10,6 jaar 

 Projectrendement:        4,7 % 

De berekening hiervoor vindt u terug in Bijlage 4.  
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4.5 Gevoeligheidsanalyse 
Net als met Panelen op een eigen dak zijn uw Opbrengsten met name afhankelijk van de 
ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen (en daarmee de Opwekvergoeding), hoogte van 
energiebelasting en de hoeveelheid geproduceerde zonnestroom. 
 

 

 
  

 
In bovenstaande tabel ziet u verticaal de gevoeligheid op schommelingen in de stroomprijs 
(inclusief energiebelasting) en horizontaal de gevoeligheid van de productie van zonnepanelen op 
het Projectrendement per Paneel. Hoe hoger de productie/stroomprijs, hoe hoger het rendement 
en vice versa. 
 

 
 
In bovenstaande tabel ziet u verticaal de gevoeligheid op schommelingen in de stroomprijs 
(inclusief energiebelasting) en horizontaal de gevoeligheid van de productie van zonnepanelen op 
de terugverdientijd per Paneel. Hoe hoger de productie/stroomprijs, hoe korter de terugverdientijd 
en vice versa. 
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4.6 Aannames 
In het opstellen van de berekeningen over de looptijd van ZonneHub Ooltgensplaat zijn de 
volgende aannames gehanteerd: 
 
 

Start exploitatieperiode 01-10-2017 

Exploitatieperiode 15 jaar 

Beschikbaarheid van het systeem 99 % 

Productie van ZonneHub Ooltgensplaat (jaar 
1) 

52834 kWh per jaar (= 232 kWh per Paneel) 

Degradatie van het systeem 0,4 % per jaar 

Stijging stroomprijs incl. energiebelasting 0 % per jaar 

Onderhoudskosten na looptijd PCR regeling 50 % lager na 15 jaar 

Inflatie van kosten (CPI) 1,74 % per jaar 

Afschrijving Panelen over looptijd 100 % 

BTW 21 % 

Vennootschapsbelasting ZonneHub (Vpb) 20 % tot € 200.000, daarboven 25 % 

 

4.7 Rekenvoorbeeld 
Onderstaand algemeen voorbeeld is een versimpelde weergave en bevat afrondingen om overzicht 

te geven.  

Stel u koopt 10 panelen en het project heeft een looptijd van 15 jaar: 
 
Jaarlijkse besparing per paneel is € 41   
Jaarlijkse servicekosten per paneel zijn € 11   
Netto besparing per paneel per jaar is € 30  
Netto besparing bij 10 panelen per jaar is € 300 
 
Totale netto opbrengst is 15 jaar x € 300 = € 4.500 
Totale eenmalige investering is 10  x €305 = € 3.050 
 
Uw voordeel is € 4.500 opbrengst - € 3.050 investering = € 1.450 euro 
De jaarlijkse besparing wordt bepaald doordat u geen energiebelasting betaalt over uw opgewekte 

stroom. Dit vormt circa tweederde van de consumentenprijs per kWh. 
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5. Fiscale informatie 
Dit hoofdstuk bevat algemene informatie over fiscale aspecten horende bij het lidmaatschap van 

een coöperatie alsmede Panelen in ZonneHub Ooltgensplaat. 

5.1 Waarde van Paneel voor particulieren 
Bij een in Nederland wonende particulier die lid wordt van ZonneHub en Panelen heeft, zal de 

waarde van het Paneel belastbaar zijn in de inkomstenbelasting. Of dit in Box 1, 2 of 3 valt, hangt 

van de specifieke situatie van de particulier af. Particulieren die aan dit project willen deelnemen en 

fiscale vragen hebben over hun specifieke situatie, wordt geadviseerd hierover informatie in te 

winnen bij een belastingadviseur. 

5.2 Regeling Verlaagd Tarief 
Leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor een 

belastingkorting. Daarbij is er sprake van een verlaging van de eerste schijf voor elektriciteit tot 

nihil voor hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor 

kleinverbruikers die samen lid zijn van een coöperatie die eigenaar is van een productie-installatie 

en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen.  

De verlaging van het tarief van de eerste belastingschijf tot nihil wordt toegepast op de 

persoonlijke energierekening van de leden, tot maximaal het eigen verbruik (maximaal 10.000 

kWh per jaar). Leden ontvangen met deze regeling een belasting korting op hun stroom afname en 

hebben aldus lagere energiekosten. Ook de vermeden btw over deze belastingkorting vormt een 

financieel voordeel. 

Naast de belastingkorting ontvangen de leden per opgewekte kWh een opbrengst die gelijk is aan 

hun normale elektriciteitstarief zonder belastingen. Deze betaling vindt plaats zonder BTW. 

5.3 Belastingen 
ZonneHub heeft geen winstoogmerk. Desondanks valt zij wel onder het fiscale regime voor 

ondernemingen. Daarom dient ZonneHub als coöperatie jaarlijks aangifte te doen voor de 

vennootschapsbelasting (Vpb). Het is echter niet de verwachting dat ZonneHub winst gaat maken; 

de inkomsten van de Panelen worden 1 op 1 door Eneco aan de leden van ZonneHub uitgekeerd en 

verrekend. Eventuele winst van ZonneHub wordt gedrukt door de afschrijving van ZonneHub 

Ooltgensplaat. 

Over de aanschaf van Panelen in ZonneHub Ooltgensplaat en over de Contributie is geen BTW 

verschuldigd door de deelnemers van ZonneHub Ooltgensplaat. Dit is onder voorbehoud van 

definitieve goedkeuring door de Belastingdienst welke voorafgaand aan de bouw verwacht te 

worden verkregen. 
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6. Risico’s 
ZonneHub Ooltgensplaat is onderhevig aan een aantal factoren die in de toekomst kunnen variëren 

en die niet met zekerheid vooraf kunnen worden vastgesteld. Ook kunnen niet alle risico’s worden 

benoemd in het project omdat niet alle risico’s over de looptijd van het project kunnen worden 

voorspeld. 

Voor deze factoren zijn aannames opgesteld gebaseerd op ervaringscijfers. Deze zijn in hoge mate 

niet beïnvloedbaar door ZonneHub en/of Eneco en met de grootst mogelijk zorgvuldigheid 

samengesteld. Variaties hierin kunnen zowel een positieve als negatieve invloed hebben op het 

project en daarmee het rendement op de aanschaf van Panelen. 

6.1 Zonuren 
Het aantal zonuren per jaar heeft in hoge mate invloed op de opwek van zonnestroom door 

ZonneHub Ooltgensplaat. Het kan voorkomen dat het ene jaar er veel meer of minder zonuren dan 

het andere jaar zijn, waardoor de opwek meer of minder dan gemiddeld zal zijn. Voor de locatie 

van de ZonneHub Ooltgensplaat zijn opwekcijfers van al plaatselijk aanwezige zonnepanelen 

danwel de stralingsdata gebruikt bij het berekenen van de verwachte opwek van zonnestroom 

zoals genoemd in paragraaf 1.5. 

Indien er minder zonuren zijn dan gemiddeld verwacht, zal ZonneHub Ooltgensplaat minder 

zonnestroom opwekken en daarmee de opbrengst voor deelnemers lager dan verwacht uitvallen. 

Dit kan leiden tot een lagere besparing op de energienota. 

6.2 Energiebelasting 
Voor ZonneHub Ooltgensplaat ontvangen deelnemers een belastingkorting zoals vermeld in 

paragraaf 1.2. Er is sprake van een vrijstelling van energiebelasting in de eerste schijf tot 10.000 

kWh aan duurzaam opgewekte stroom. In deze berekening is rekening gehouden met de huidige 

energiebelasting 10,13 eurocent per kilowattuur (2017), vermeerderd met BTW. 

Hoewel de vrijstelling voor een periode van 15 jaar door de overheid wordt gegarandeerd, kan het 

voorkomen dat de wetgever op jaarbasis de hoogte van de energiebelasting verlaagt of verhoogt, 

wat een negatief of positief effect heeft op het rendement van een Paneel.  

Een dalende energiebelasting heeft enerzijds een neerwaarts effect op het rendement van een 

Paneel maar zorgt anderzijds een dalende stroomrekening indien u een deel van de stroom niet zelf 

opwekt. In dat geval betaalt de deelnemer over de restant afgenomen stroom een lagere 

energiebelasting. Bij een stijgende energiebelasting is het effect omgekeerd. Het effect van een 

stijgende of dalende energiebelasting hangt dus samen met de omvang van het deel van uw totale 

stroomverbruik dat u zelf opwekt. 

6.3 Opwekvergoeding 
Leden van ZonneHub ontvangen als inkomstenbron de opgewekte zonnestroom. Deze 

Opwekvergoeding is gelijk gekoppeld aan het leveringstarief dat Eneco hanteert voor de geleverde 

stroom aan particulieren. Bij een variabele contractvorm, dus een contract voor onbepaalde tijd 

tegen variabele leveringstarieven, kunnen het leveringstarief en dus de Opwekvergoeding minimaal 

tweemaal per jaar bijgesteld worden op basis van ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt. De 

Opwekvergoeding volgt daarmee de ontwikkeling op de elektriciteitsmarkt, wat een negatieve of 

positieve invloed kan hebben op het rendement van een Paneel. Een dalende stroomprijs en dus 

een dalende Opwekvergoeding heeft een neerwaarts effect op het Projectrendement van een 

Paneel. 

Een tegengesteld effect hierop is dat het de stroomprijs die het leveringstarief bepaalt, voor  

deelnemers als klant van Eneco gelijkgesteld is aan de Opwekvergoeding. Dat wil zeggen dat het 

leveringstarief gelijk omhoog of omlaag beweegt als de Opwekvergoeding. Een dalende 

Opwekvergoeding zorgt voor lager projectrendement maar ook voor een dalende energienota 

indien u uw stroomverbruik niet volledig opwekt in ZonneHub Ooltgensplaat. In dat geval betaalt u 

over de restant afgenomen stroom een lager leveringstarief. Dit zorgt voor een dempend effect 

voor schommelingen omhoog of omlaag van stroomprijzen. 
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6.4 Project wordt niet gebouwd 
Op het moment dat niet alle Panelen worden verkocht, bestaat het risico dat ZonneHub 

Ooltgensplaat niet doorgaat. Op dat moment worden de aangemelde deelnemers zo snel mogelijk 

hiervan op de hoogte gesteld. Binnen 4 weken na voorkomend geval wordt de Inleg teruggestort 

op de bankrekening van de deelnemers. De ontvangen gelden worden apart bewaard op een 

Derdenrekening totdat alle Panelen zijn afgenomen in de ZonneHub.  

6.5 Project wordt vertraagd opgeleverd 
De oplevering van ZonneHub Ooltgensplaat staat gepland op uiterlijk 01-10-2017. Met deze 

planning is ook rekening gehouden in de rendementsberekening. Het risico bestaat echter dat deze 

periode door de installateur wordt overschreven waardoor de hoeveelheid opgewekte zonnestroom 

over het eerste kalenderjaar lager kan zijn dan verwacht. Hierdoor kan de besparing op de 

energienota in het eerste kalenderjaar lager dan verwacht uitvallen. 

6.6 Kostenoverschrijding 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de eenmalige bouwkosten en jaarlijkse 

exploitatiekosten: 

Eenmalige bouwkosten 
De installateur zal ZonneHub Ooltgensplaat op basis van een fixed price – turn key contract 

opleveren. Eneco is betrokken bij het voorbereidingstraject van ZonneHub Ooltgensplaat, de 

selectie van de ervaren installateur en is zeer goed op de hoogte van de technische installatie. Er 

zijn betaal-afspraken gemaakt waarbij de betalingen gekoppeld zijn aan de geleverde materialen 

en/of werkzaamheden. 

Het risico bestaat echter dat er interpretatieverschillen kunnen zijn met betrekking tot de reikwijdte 

van de uit te voeren werkzaamheden en/of onvoorziene omstandigheden zich voordoen, waaronder 

dat de installateur onvoorzien (bijvoorbeeld in geval van een faillissement) niet aan diens 

verplichtingen kan/wil voldoen. 

Dit kan resulteren in een kostenoverschrijding waarin leden vooraf gevraagd kunnen worden om de 

kostenoverschrijding te bekostigen. Indien deze middelen niet aanvullend door de leden ter 

beschikking worden gesteld, kan het voorkomen dat ZonneHub Ooltgensplaat niet af kan worden 

gebouwd waardoor de jaarlijkse opbrengsten voor de leden niet kunnen worden gerealiseerd. 

Jaarlijkse exploitatiekosten 
Voor de exploitatie van ZonneHub Ooltgensplaat worden kosten gemaakt. Deze kosten zijn 

gebaseerd op servicecontracten met derden (waaronder onderhoud, verzekering en schoonmaak). 

Deze kosten worden jaarlijks geïndexeerd. Tevens wordt er een reservering gemaakt voor de 

vervanging van omvormers na de reguliere levensduur. Dit is inbegrepen in de jaarlijkse 

Contributie per Paneel die ieder lid betaalt. 

Het risico bestaat echter dat materialen eerder dan verwacht en buiten de garantietermijn 

vervangen moeten worden. In dat geval kunnen er onvoorziene kosten ontstaan, waardoor de 

jaarlijkse exploitatiekosten hoger uitvallen dan verwacht. Dit kan tot een hogere jaarlijkse 

Contributie door de leden zorgen waardoor het rendement op een Paneel lager uitvalt. 

6.7 Degradatie van zonnepanelen 
ZonneHub Ooltgensplaat is onderhevig aan natuurlijke slijtage. Dat betekent dat de zonnepanelen 

en de omvormer minder efficiënt worden naar mate de materialen ouder worden. Hierdoor loopt 

jaarlijks de opgewekte zonnestroom terug. Fabrikanten publiceren deze degradatiecijfers. 

ZonneHub Ooltgensplaat werkt met hoogwaardige zonnepanelen en omvormers om dit degradatie 

effect te minimaliseren. Panelen gaan normaliter tussen 25 en 30 jaar mee. Omvormers gaan in de 

regel tussen 10 en 15 jaar mee. 

In onze berekening hanteert ZonneHub een gemiddeld verwachte degradatie van 0,4 % per jaar. 

In de praktijk kunnen deze tussen 0,2 % en 0,8 % per jaar schommelen. Het kan zijn dat de 

degradatie sneller of langzamer verloopt dan aangenomen op basis van de verstrekte gegevens 

van de fabrikanten. In geval van een snellere degradatie loopt de jaarlijkse opwek van 
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zonnestroom sneller terug waardoor de jaarlijkse besparing op de energierekening lager dan 

verwacht uit kan vallen. 

6.8 Technische gebreken 
De opbrengst van een Paneel is variabel. Deze hangt onder andere af van de opgewekte zonne-

energie. Het risico bestaat dat ZonneHub Ooltgensplaat niet naar behoren functioneert. In dat 

geval wordt er minder zonne-energie opgewekt. Op basis van de afgegeven garanties door de 

installateur, de fabrikant van de zonnepanelen en omvormer is ZonneHub Ooltgensplaat in beginsel 

afgedekt tegen technische gebreken door de installateur. Het risico dat deze garanties niet (geheel) 

worden nagekomen door de installateur, is klein maar kan niet volledig worden uitgesloten. In 

voorkomende gevallen kan het zijn dat ZonneHub Ooltgensplaat minder zonnestroom opwekt, 

waardoor opbrengsten tijdelijk (lager) kunnen uitvallen. 

6.9 Schade veroorzaakt door derden 
Er kan schade veroorzaakt worden door derden (waaronder de installateur, Gemeente Goeree 

Overflakkee en Eneco). Indien dit te verwijten is aan deze derden, zal de derde in de regel de 

schade moeten betalen, al dan niet gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering. Ook is het 

mogelijk dat er in voorkomend geval gedurende een bepaalde tijd geen zonnestroom kan worden 

opgewekt waardoor de opbrengst (deels) uitvalt. Het kan voorkomen dat in dergelijke situaties het 

rendement op een Paneel lager uitvalt. 

6.10 Andere eigenaar van de locatie 
Hoewel de huurovereenkomst betreffende de locatie voor de looptijd van het project geldt, bestaat 

de mogelijkheid dat de locatie wordt verkocht aan een nieuwe eigenaar anders dan Gemeente 

Goeree Overflakkee. Voor nakoming van de plichten door de eigenaar van de locatie is daarom een 

contractueel beding vastgelegd zodat de rechten en plichten ter zake van ZonneHub Ooltgensplaat 

automatisch overgaan naar een nieuwe eigenaar van de locatie en 2) de locatie zonder 

toestemming van ZonneHub niet kan worden bezwaard (bijvoorbeeld opstalrecht van derden). 

6.11 Beperkte verhandelbaarheid Panelen 
Panelen zijn niet op een gereglementeerde markt verhandelbaar. Leden kunnen hun Panelen 

verkopen via bemiddeling door en met inachtname van het Panelenreglement van ZonneHub. 

Tussentijdse verkoop kan alleen plaatsvinden als zich zowel een koper als verkoper heeft gemeld 

bij ZonneHub met inachtname van het Panelenregelement. De verhandeling zal plaatsvinden tegen 

de nominale waarde, of de waarde anderzijds overeengekomen tussen koper en verkoper. Als 

alternatief kan de verkoper zijn Panelen aan ZonneHub verkopen zonder de aanwezigheid van een 

koper. In dat geval wordt de waarde bepaald op basis van de toekomstige opbrengst voor 

uitsluitend de zonnestroom zonder belastingkorting. Het risico bestaat in dat geval dat de waarde 

van het Paneel lager dan verwacht uitvalt, waardoor het rendement lager dan verwacht uitvalt. 

6.12 Wet- en regelgeving 
Het risico bestaat dat door jurisprudentie, gewijzigde wet- en regelgeving of politieke 

besluitvorming de positie van ZonneHub en het houden van Panelen in algemene zin kan wijzigen. 

Dit zou mogelijk juridische, financiële en/of fiscale consequenties voor ZonneHub Ooltgensplaat en 

de Panelen kunnen hebben. Het kan voorkomen dat in dergelijke situaties de besparing op de 

energienota en/of het rendement op een Paneel hoger of lager kan uitvallen. 

6.13 Onverzekerbare risico’s 
Voor de exploitatie van ZonneHub Ooltgensplaat is een aantal verzekeringen afgesloten. Ondanks 

de verzekeringen blijven een aantal risico’s onverzekerbaar. Onder meer natuurrampen, 

aardbevingen, terroristische aanslagen, kernrampen en oorlogen zijn niet verzekerbaar. Daarnaast 

kan het voorkomen dat de verzekeringsvoorwaarden in specifieke gevallen geen of onvolledige 

dekking geven.  

Verzekeringspremies kunnen door externe invloeden op de verzekeringsmarkt fluctueren en 

daarmee hogere of lagere exploitatiekosten tot gevolg hebben. Het kan voorkomen dat in 

dergelijke situaties het rendement op een Paneel hoger of lager kan uitvallen. 

https://www.eneco.nl/-/media/eneco/pdf/zonnehub/202ZonneHubPanelenregelement.pdf
https://www.eneco.nl/-/media/eneco/pdf/zonnehub/202ZonneHubPanelenregelement.pdf
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6.14 Calamiteiten 
Het risico bestaat dat ZonneHub Ooltgensplaat wordt geconfronteerd met schade door oorzaken 
van buitenaf. In dat geval is het mogelijk dat er gedurende een bepaalde tijd geen zonnestroom 
kan worden opgewekt. ZonneHub Ooltgensplaat is verzekerd met een maximale dekking van € 
57.524 tegen schade door dergelijke oorzaken zoals brand en normale natuurkrachten als hagel, 
wind, sneeuw en blikseminslag. 
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Bijlage 1 Projectspecifieke bijlage 

 
1.1. Dit project betreft een dakgebonden zonnepanelenopstelling van in totaal 61,5 kWp, bestaande uit 228 

zonnepanelen. De verwachte opwek per Paneel is 232 kWh per jaar (in jaar 1). 

1.2. Het Project heeft een looptijd van 15 jaar welke gelijk is aan de looptijd van de huur van de locatie 

waar de Installatie zich bevindt. 

1.3. Het Project zal na ondertekening van de Ledenovereenkomst waarschijnlijk een aanwijzing ontvangen 

van de Belastingdienst ter bevestiging dat sprake is van een Project dat voldoet aan de vereisten van 

de Postcoderoosregeling van 15 jaar. Dit betekent dat het Lid recht op vrijstelling van de 

energiebelasting heeft over het Paneel op grond van de Postcoderoosregeling in totaal tot en met naar 

verwachting april 2032. De Coöperatie zal het Lid zo spoedig mogelijk verwittigen van de definitieve 

datum indien de aanwijzing definitief wordt toegekend. 

1.4. Het Project heeft een geschat financieel rendement van 4,7 % per Paneel, onder de voorwaarde dat het 

Lid blijft voldoen aan de voorwaarden van de Postcoderoosregeling (met als belangrijkste voorwaarde 

dat Lid in het betreffende postcoderoosgebied voor het Project woont) en onder voorwaarde dat de 

afgegeven aanwijzing van de Belastingdienst niet wijzigt. De verwachte terugverdientijd is daarmee een 

geschatte 10,6 jaar. 

 

2. Bijdragen 

2.1. De Koopprijs per Paneel voor het Project is € 305 (vrijgesteld van BTW).  

2.2. De Contributie voor het Project is jaarlijks € 11 per Paneel. Deze kan gedurende de looptijd worden 

aangepast door het Bestuur. 

 

3. Deelnemersvoorwaarden 

3.1. Voor dit Project geldt een inschrijvingstermijn van 2 maanden. 

3.2. Leden wonend in een van de volgende postcodegebieden kunnen meedoen aan dit Project 

3255 t/m 3258,  3241, 3243, 3244 

De locatie van de opwek is in postcode 3257 

3.3. Voor dit Project kunnen Leden individueel maximaal een aantal Panelen kopen gelijk aan 85% van hun 

stroomverbruik. 

 

4. BEEINDIGING VAN HET PROJECT 

4.1. Vanaf de datum van de dag volgend op de dag van het einde van de looptijd van het Project, heeft het 

Paneel geen economische waarde meer. 

4.2. In geval het Bestuur herontwikkeling overweegt, treedt het Bestuur in overleg met de Leden die 

deelnemen in dit Project. 

4.3. Voor zover na afwikkeling van het Project een positief dan wel negatief saldo resteert volgens de 

administratie van dat Project, zal dit naar rato van het aantal Panelen per Lid worden verdeeld onder de 

Leden. 

4.4. De zonnepanelen zullen in eigendom worden overgedragen door de Coöperatie aan de eigenaar van het 

dak van de locatie waar het Project zich bevindt, tegen de voorwaarden zoals opgenomen in het 

Informatie Document. 

  

https://www.eneco.nl/-/media/eneco/pdf/zonnehub/201ZonneHubLedenovereenkomst.pdf
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Bijlage 2 Technische specificaties ZonneHub Ooltgensplaat 
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Bijlage 3 Panelenlegplan ZonneHub Ooltgensplaat 
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Bijlage 4 Kasstroomoverzicht ZonneHub Ooltgensplaat 
 

 

 
 

 

 

FINANCIELE WAARDERING VAN HET PROJECT - G.O. OOLTGENSPLAAT

Uitgangspunten

 Looptijd project 15  jaar 

Verkoopprijs paneel (excl. BTW) 305  €/paneel 

 Vermogen per zonnepaneel 270  Wp 

Productie per Wp per jaar 0,86  kWh/Wp/jaar 

 Leveringstarief Elektriciteit 1 jaar vast (2017) 0,05645  €/kWh 

 Leveringstarief Elektriciteit Normaaltarief (2017) 0,06116  €/kWh 

 Leveringstarief Elektriciteit Daltarief (2017) 0,04934  €/kWh 

 Procentuele opbrengst tijdens Normaaltarief 70,00%  [%] 

 Energiebelasting 0-10.000 kWh (2016, incl. BTW) 0,1226  €/kWh 

Operationele kosten excl. Reservering omvormer 10,11          €/paneel/jaar 

Reserveringskosten omvormer 0,74            €/paneel/jaar 

 Indexatie op onderhoud en beheer 1,74%  [%] per jaar 

 Indexatie op elektriciteitsprijs en energiebelasting -   [%] per jaar 

Jaarli jkse degradatie zonnepanelen 0,40%  [%] per jaar 

Productiecijfers

Jaartal jaar -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Totale productie zonnepanelen van G.O. Ooltgensplaat kWh 17.585     52.834     52.622     52.409     52.197     51.985     51.773     51.561     51.349     51.136     50.924     50.712     50.500     50.288     50.075     33.242     

Gemiddelde productie per zonnepaneel gehele periode kWh 77             232           231           230           229           228           227           226           225           224           223           222           221           221           220           146           

Kasstroomoverzicht

 Coöperatielid met enkeltarief 

 Elektriciteitsopbrengsten met enkeltarief  € 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 8

 Energiebelastingkorting  € 9 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 18

 Operationele kosten excl. Reservering omvormer  € (3) (10) (11) (11) (11) (11) (11) (12) (12) (12) (12) (12) (13) (13) (13) (9)

 Reserveringskosten voor omvormer  € (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) -  -  -  

 Jaarli jkse besparing per zonnepaneel  € 10 30 30 30 29 29 29 28 28 27 27 27 26 27 26 17

 Investering in zonnepaneel  € (305) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 Project kasstromen per zonnepaneel  € (295) 30 30 30 29 29 29 28 28 27 27 27 26 27 26 17

 Cumulatieve project kasstromen per zonnepaneel  € (295) (265) (235) (205) (176) (147) (118) (90) (62) (35) (8) 19 46 72 99 116

 Projectrendement 4,7%

 Terugverdientijd 10,6  jaar

 Coöperatielid met dubbeltarief 

 Elektriciteitsopbrengsten met dubbeltarief  € 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8

 Energiebelastingkorting  € 9 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 18

 Operationele kosten excl. Reservering omvormer  € (3) (10) (11) (11) (11) (11) (11) (12) (12) (12) (12) (12) (13) (13) (13) (9)

 Reserveringskosten voor omvormer  € (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) -  -  -  

 Jaarli jkse besparing per zonnepaneel  € 10 31 30 30 30 29 29 29 28 28 27 27 27 27 27 17

 Investering in zonnepaneel  € (305) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 Project kasstromen per zonnepaneel  € (295) 31 30 30 30 29 29 29 28 28 27 27 27 27 27 17

 Cumulatieve project kasstromen per zonnepaneel  € (295) (265) (234) (204) (175) (145) (117) (88) (60) (32) (5) 22 49 76 102 120


