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Aan dit memorandum kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.LECO energie.nl
voor de laatste versie.
Dank is verschuldigd aan de medewerking van de Energiewerkplaats Raerd, cooperatie Bildtse
Stroom en LECO.
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Vooraf
Dit informatiememorandum is opgesteld in verband met de uitgifte van participaties voor
zonnepanelen voor collectieve zonnedaken door Lokale Energie Cooperatie Opsterland e.o ,
roepnaam LECO energie met een uitgifteprijs van 300,- euro per participatie, die een
zonnepaneel vertegenwoordigt.
Het doel van het memorandum is de aspirant deelnemer de gewenste 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 kan nemen.
LECO energie streeft ernaar juiste, volledige en actuele informatie te geven. Echter, LECO energie
kan geen garantie geven dat de in dit memorandum aangeboden informatie en berekeningen van
opbrengsten juist, volledig en actueel 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. Beslissingen die u neemt op
basis van de in dit memorandum verstrekte informatie zijn uiteindelijk voor uw eigen rekening
en risico.
De informatie die verstrekt wordt via dit memorandum is uitdrukkelijk niet bestemd voor 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
memorandum zorgvuldig door te nemen en in samenhang te lezen met ledenovereenkomst voor
LECO’s Zonnedaken.
Heeft u na het lezen van dit memorandum vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op
met LECO energie. Dit kan via een mail naar info@leco-energie.nl of bel 06-54936859. We zijn u
graag van dienst.

1. Over LECO energie
Opsterland en omgeving heeft sinds 2013 zijn eigen energiecoöperatie: Locale Energie
Cooperatie Opsterland, kortweg LECO energie. Vanaf 2017 gaat LECO energie collectief voor en
door inwoners van Opsterland en omgeving lokale groene stroom opwekken. Dat doen we onder
andere met het project LECO’s Zonnedaken. De looptijd van het project is 15 jaar. Het project
sluit naadloos aan bij de doelstellingen van LECO energie:



een overgang van grijze naar groene energie
zelfvoorzienendheid van Opsterland en omgeving

Voor beheer, onderhoud en energieverkoop komt er onder LECO energie een BV, met de naam
LECO Energie BV.
Zie voor meer informatie: www.leco- energie.nl
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Over LECO’s Zonnedaken
LECO energie plaatst op grote LECO’s daken een installatie van ongeveer 200 zonnepanelen. Het
hangt van het aantal daken hoeveel zonnepanelen er worden geplaatst in Opsterland en
omgeving. Een wervingsactie van daken wordt gestart.
Ons doel is 8000 zonnepanelen in totaal met toepassing van de PCR.
U kunt deze zonnepanelen via participaties kopen voor € 300,- of € 100,- per stuk. Een
participatie staat gelijk aan de geproduceerde elektriciteit van één zonnepaneel.
Elke participatie (paneel) levert u 15 jaar lang naar verwachting € 28,15 of € 9,korting op uw energierekening. Hangt af van de waarde van uw participatie.
LECO Energie BV verkoopt de stroom die we met de zonnedaken opwekken aan ons eigen
coöperatieve energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam. Met de opbrengst betalen we de
beheer- en onderhoudskosten van de installatie.
Met de collectieve zonnedaken biedt LECO energie de mogelijkheid voor burgers, verenigingen
en kleinere bedrijven om duurzame stroom op te wekken. Dit prouct is interessant voor
iedereen die zonnepanelen zou willen plaatsen, maar die dat niet op een eigen dak kan of wil.
Door de Postcoderoosregeling (officieel regeling Verlaagd Tarief) kunt u door deelname aan een
collectief zonnedak toch profiteren van het belastingvoordeel over de opgewekte zonnestroom.
Ook als aanvulling op eigen zonnepanelen is deelname mogelijk. Zie voor meer details bijlage 1.
Het streven is de zonnedaken zo over de postcodegebieden te spreiden dat inwoners uit alle
dorpen in Opsterland en omgeving in principe de mogelijkheid hebben deel te nemen aan het
prouct LECO’s Zonnedaken.
Als zich voldoende deelnemers hebben aangemeld laten we de zonnepanelen plaatsen. We doen
dit gefaseerd: afhankelijk van het aantal deelnemers beginnen we met een of meerdere daken.
Een lokaal/regionaal installatiebedrijf plaatst de zonnepanelen en zorgt voor een correcte
aansluiting.
Onze eigen energieleverancier Noordelijk Lokaal Duurzaam neemt de opgewekte stroom van dit
product af.
LECO energie raadt aan om over te stappen naar onze energieleverancier. Noordelijk Lokaal
Duurzaam verrekent dan de belastingkorting automatisch en kosteloos, en ontzorgt op deze
manier de deelnemers van het product. Bovendien krijg u uw eigen lokale groene stroom.
Overstappen is niet verplicht, maar dus wel aantrekkelijk.
Als u gas en stroom afneemt bij onze eigen coöperatieve energieleverancier ontvangt LECO
energie van Noordelijk Lokaal Duurzaam jaarlijks € 62,-. Dit geld investeren we in
duurzaamheid en leefbaarheid in Opsterland en omgeving. Leden van LECO energie bepalen
waar dit geld aan wordt besteed. U kunt ook kiezen voor Mienskipsenergie. een keuze uit de
LECO’s verenigingen waarmee LECO energie samenwerkt. Uw club ontvangt van die € 62,jaarlijks € 45,-. Hiermee versterken we samen de leefbaarheid.
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Wanneer u niet overstapt naar Noordelijk Lokaal Duurzaam, bent u zelf verantwoordelijk voor
het innen van de belastingkorting bij u huidige leverancier.
Let op: niet iedere energieleverancier voorziet in deze service.
3. Verhuizen
Als u verhuist en uw nieuwe adres binnen het postcodegebied of een aangrenzend
postcodegebied van het zonnedak, kun u uw participaties gewoon meenemen.
Wanneer u verhuist naar een adres buiten de postcoderoos van het desbetreffende zonnedak
dan kunt u de participaties niet meenemen.
De participaties zijn in overleg met Opsterland en omgeving Energie BV te verkopen aan:



de nieuwe bewoners van uw woning of een andere geïnteresseerde binnen het
postcoderoosgebied
LECO Energie BV, die ze in principe van u overneemt tegen de dan geldende waarde.
LECO Energie BV kan ze dan aanbieden aan nieuwe geïnteresseerden. De waarde neemt
jaarlijks trapsgewijs af (degressieve afschrijving) met een bedrag van € 20,-.

4. Einde project.
Na vijftien jaar stopt het project LECO’s Zonnedaken. De installatie wordt dan om niet eigendom
van de dakeigenaar als vergoeding voor het beschikbaar stellen van het dak. Ook wordt voorzien
in een tegemoetkoming in verwachte onderhoudskosten op korte termijn.
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5. Organisatie
In onderstaand schema is de organisatie weergegeven.

1
4

Leden 1

2

3

Leden 2

LECO Energie BV
Dakeigenaar

Zonnepanelen
leverancier

5
Noordelijk Lokaal
Duurzaam
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1

1 LECO energie richt LECO Energie BV op voor ontwikkeling, beheer, onderhoud en
energieverkoop van de zonnedaken. LECO Energie BV wordt aangestuurd vanuit LECO energie.
2 Opstal overeenkomst tussen de dakeigenaar en LECO Energie BV.
3 Koopovereenkomst tussen zonnepanelen leverancier en LECO Energie BV.
4 Juridische- en fiscale overeenkomst inzake de zonnepanelen installatie tussen LECO Energie
BV en LECO energie.
5 Stroom wordt verkocht aan Noordelijk Lokaal Duurzaam*.
*Noordelijk Lokaal Duurzaam is ons eigen coöperatieve energiebedrijf zonder winstoogmerk
van energie coöperaties zoals LECO energie. Zij leveren stroom en gas aan particulieren en
bedrijven. De coöperatie is opgericht met steun van de provincies Friesland, Groningen en
Drenthe. Meer info www.noordelijklokaalduurzaam.nl

Binnen LECO energie krijg u nu twee soorten leden:



Leden 1, de bestaande leden met zeggenschap en stemrecht binnen LECO energie;
Leden 2, de participanten in de zonnedaken die daarnaast ook lid zijn van LECO energie.
Deze leden hebben zowel zeggenschap en stemrecht in LECO energie, als met betrekking
tot LECO Energie BV.

6. Deelnemen aan het project.
U kunt deelnemen aan het project als u in een van de postcodegebieden van Opsterland en
omstreken en woont of gevestigd bent, zoals aangegeven op onderstaande kaart.
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Ook moet u tot (een van) de volgende doelgroepen behoren:


Particulieren, verenigingen, stichtingen, VvE’s en bedrijven die wonen respectievelijk
gevestigd zijn in het postcodegebied dat is aangegeven op de kaart.

En voldoen aan de volgende criteria:




Een eigen energierekening hebben;
Kleinverbruiker zijn, max. 10.000 kWh per jaar en aansluitwaarde max. 3x80A;
Lid worden van LECO energie.

Bekijk ook de info in bijlage 1 en 2.
Om mee te doen aan een zonnedak, moet u lid worden van LECO energie.
U kunt participeren vanaf 1 tot maximaal 34 panelen.
Als u een of meerdere participaties (panelen) koopt, wordt u automatisch kosteloos lid.
Wilt u investeren in één van de zonnedaken van LECO energie, ga dan naar www.leco-energie.nl
en vul het inschrijfformulier in. Dan neemt LECO energie contact met u op voor vervolgstappen.
Hulp nodig? Bel 06-54936859. We helpen u graag.
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7. Beperken risico’s.
De organisatievorm wordt een BV met als aandeelhouder LECO energie. Dit houdt in dat als
LECO Energie BV in financiële problemen raakt de deelnemers niet aansprakelijk zijn in privé
voor de gevolgen (tenzij er sprake is van strafbare feiten en/of het moedwillig veroorzaken van
financiële problemen).
Verder sluiten we de volgende verzekeringen af (zie ook bijlage 3):




Aansprakelijkheidsverzekering;
Verzekering van de installatie tegen brand, diefstal, natuurgeweld (productverzekering);
Verzekering tegen langdurige uitval van de installatie (productieverzekering).

8. Achtergronden
In de bijlagen 4 en 5 is het project in het kort weergegeven en is een aantal veel gestelde vragen
opgenomen.
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Bijlage 1- Regeling Verlaagd Tarief.
De regeling Verlaagd Tarief is ingevoerd voor (energie)coöperaties die hernieuwbare energie
opwekken, zoals zonnestroom. Coöperaties mogen sinds 1 januari 2014 gebruik maken van de
Regeling Verlaagd Tarief, waarmee de rijksoverheid korting geeft op het gedeelte van de
energiebelasting van de te betalen energieprijs.
Vanaf 1 januari 2017 bedraagt de belasting op energie € 0,1226 per kWh (incl. btw). Dit is bij
een gemiddelde energierekening meer dan 50% van de totale stroomprijs (bron: Gaslicht.com).
Dit betekent dus ook dat de korting per opgewekte kWh € 0,1226 is. De jaarlijkse korting wordt
door uw energieleverancier verrekend met u energienota. Deelnemen in een zonnedak kan tot
en met een maximum eigen verbruik van 10.000 kWh.
Bijlage 2 – Fiscale aspecten deelname coöperatie.
Uw lidmaatschap in de coöperatie moet u verwerken in uw inkomstenbelastingaangifte. Hoe u
uw lidmaatschap moet verwerken in de aangifte is afhankelijk van een aantal aspecten. Hierbij is
onder andere van belang voor welk percentage u deelneemt in coöperatie.
Box 1 als ondernemer
Ondernemers (bijvoorbeeld eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap) kunnen
eveneens lid worden van uw coöperatie. Het lidmaatschap van de coöperatie kan voor
ondernemers in de inkomstenbelasting verwerkt worden als privé-, keuze- of
ondernemersvermogen. De omvang van het zakelijk elektriciteitsverbruik is hiervoor bepalend.
Is het totale elektriciteitsverbruik voor minder dan 10% toe te rekenen aan de onderneming,
dan behoort het lidmaatschap van de coöperatie tot het privévermogen.
Is het totale elektriciteitsverbruik voor meer dan 90% toe te rekenen aan de onderneming, dan
is er sprake van verplicht ondernemingsvermogen.
De energiebelastingkorting op de energienota wordt dan genoten als winst uit de onderneming.
Een eventueel verlies in de coöperatie is aftrekbaar als winst uit onderneming bij het einde van
het lidmaatschap.
Is het totale elektriciteitsverbruik voor meer dan 10%, maar voor minder dan 90 % toe te
rekenen aan de onderneming? Dan is er sprake van keuzevermogen. De ondernemer kan dan
kiezen of het lidmaatschap wordt gerekend tot het privévermogen of het
ondernemingsvermogen. Dit zal met name het geval zijn indien de onderneming vanuit huis
wordt gedreven.
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Box 2 als particulier
Indien u deelneemt als particulier behoort uw lidmaatschap tot uw box 2 vermogen indien uw
lidmaatschap recht geeft op:
1. tenminste 5% van de jaarwinst van de coöperatie;
2. tenminste 5% van wat bij liquidatie van de coöperatie wordt uitgekeerd;
3. het uitbrengen van tenminste 5 % van de stemmen in de algemene ledenvergadering van
de coöperatie.
In deze gevallen kwalificeer u deelname als aanmerkelijk belang in de coöperatie voor de
inkomstenbelasting en behoort u lidmaatschap tot uw box 2 vermogen. In de meeste gevallen
betekent dit dat wanneer u meer dan 5% van het aantal zonnepanelen verwerft u uw belang
kwalificeert als “aanmerkelijk belang”.
Bij een aanmerkelijk belang zijn uitkeringen van de coöperatie aan de leden belast met 25 %
inkomstenbelasting als “regulier voordeel”. Daarnaast is ook de eventuele meerwaarde bij het
overdragen van het lidmaatschap belast met 25%. Dit vervreemdingsvoordeel wordt berekend
door de vervreemdingsprijs te verminderen met de verkrijgingsprijs.
Box 3 als particulier
Indien u deelneemt als particulier en er geen sprake is van een aanmerkelijk belang behoort uw
lidmaatschap tot uw box 3 vermogen. Dat betekent dat u de waarde van het economisch verkeer
van het lidmaatschap moet meenemen in de rendementsgrondslag voor het inkomen uit sparen
en beleggen. De waarde wordt bepaald overeenkomstig de statuten en de ledenovereenkomst.
Als hoofdregel betekent dit dat u over de waarde van u lidmaatschap 1,2 % inkomstenbelasting
verschuldigd bent in box 3. U bent echter geen box 3-belasting verschuldigd indien uw totale box
3-belasting per peildatum 1 januari (bezittingen minus schulden) lager is dan de geldende box
3–vrijstelling. In 2016 is de geldende box 3-vrijstelling:



€ 25.000,- zonder fiscale partner;
€ 50.000,- met fiscale partner.

De bovenstaande informatie is slechts informatief bedoeld. Er kunnen geen rechten aan worden
ontleend voor u specifieke situatie. Neem voor vragen of advies voor de juiste verwerking van u
lidmaatschap van de coöperatie contact op met uw belastingadviseur.
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Bijlage 3 – Verzekeringen.
Schade aan de geplaatste installatie kan ontstaan door technische mankementen, natuurgeweld,
handelen door derden of door eigen handelen.
Wanneer de situatie zich voordoet dat de installatie beschadigd raakt dan wordt er aanspraak
gemaakt op één van onderstaande verzekeringen die worden afgesloten door LECO Energie BV.
Aansprakelijkheidsverzekering.
Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die de verzekerde beschermt tegen het
risico van aansprakelijkheid. De aansprakelijkheidsverzekering die LECO Energie BV afsluit is
bedoeld voor LECO Energie BV zelf. Als bij schade blijkt dat op wat voor manier dan ook LECO
Energie BV enige schuld heeft, dan wordt er aanspraak gemaakt op de
aansprakelijkheidsverzekering en de schade hieruit vergoed.
Productverzekering.
De zonnepaneleninstallatie zelf wordt verzekerd met een productverzekering. Er kan schade
ontstaan aan de zonnepanelen of de omvormers. Wanneer de installatie beschadigd raakt door
bijvoorbeeld diefstal of natuurgeweld dan zal er aanspraak gemaakt worden op deze
verzekering.
Productieverzekering.
De zonnepaneleninstallatie wekt stroom op door middel van zon. Wanneer de installatie om wat
voor reden dan ook defect is, wordt er logischerwijs geen energie opgewekt. Hier hebben de
deelnemers in het prouct direct last van.
Het aantal opgewekte kWh per jaar zal dalen en hierdoor zal ook de jaarlijkse korting op de
energierekening voor de deelnemers dalen. Om dit te voorkomen indien de installatie langdurig
defect is, wordt een productieverzekering afgesloten. Deze verzekering zorgt ervoor dat de
energiebelastingkorting die de deelnemers door schade aan de installatie mislopen vergoed
wordt.
Bijlage 4 – In het kort.
Hoe werkt het?







LECO energie realiseert meerdere zonnedaken;
Als deelnemer investeer u in één of meer participaties (zonnepanelen);
U profiteert per opgewekte kWh via teruggave van energiebelasting;
De overheid garandeert energiebelastingteruggave via de regeling Verlaagd Tarief voor
15 jaar;
Het geïnvesteerd bedrag wordt in 15 jaar via uw energienota terug betaald;
U behaalt naar verwachting een rendement op uw investering van 5,8%;
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LECO Energie BV verkoopt de stroom van de zonnepanelen gedurende de looptijd van
het prouct aan een energieleverancier;
Met de opbrengst van de geproduceerde stroom betaalt LECO Energie BV de beheer- en
onderhoudskosten van de installatie;
Na 15 jaar stopt het project.

Het proces in 5 stappen.

Stap 1: U koopt participaties in het product. LECO energie plaatst 8000
panelen op daken.

STAP 2
De opgewekte stroom wordt verkocht. Van de opbrengsten betalen we
het beheer en onderhoud van de installaties.

STAP 3
U ontvangt van de overheid een jaarlijkse korting op u energierekening
korting op u energierekening.U ontvangt van de overheid een jaarlijkse
korting op u energierekening.

STAP 4
U kunt overstappen naar energieleverancier Noordelijk Lokaal Duurzaam.
LECO energie ontvangt dan jaarlijks € 62
L
LECO energie ontvangt dan jaarlijks € 62,-

STAP 5

Deze € 62,- investeren we in onze regio.
U kunt meebepalen waaraan we dit bedrag uitgeven.
U kunt overstappen naar energieleverancier Noordelijk Lokaal Duurzaam.
14
Informatiememorandum

LECO energie ontvangt dan jaarlijks € 62,-

Waarom meedoen?




Hoger verwacht rendement op uw geld dan bij de bank;
100% groen en lokaal: stroom van zonnepanelen bij u uit de buurt;
Eenvoudig: na uw inschrijving regelt LECO Energie BV (bijna) alles.

LECO’s Zonnedaken in cijfers.

Energietype
Aantal zonnepanelen

Zonnestroom
8000 ( 40 x 200 )

Jaarlijks op te wekken
Locaties :
Gorredijk
Beetsterzwaag
Lippenhuizen
Hoornsterzwaag
Nij Beets
Tijnje
Terwispel
Langezwaag
Hemrik
Wijnjewoude
Bakkeveen
Siegerswoude
Ureterp
Looptijd project
Jaarlijks op te wekken per
paneel
Verwachte besparing op uw
energierekening per
participatie(paneel)
Verwachte terugverdientijd
per participatie (paneel)

1.692.000 kWh
Postcode :
8401
9244
8408
8412
9245
8406
8407
8404
8409
9241
9243
9248
9247
15 jaar

Verwachte rendement op u
deelname
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Zonnestroom
787 (Dragtstra
Hoornsterzwaag )
196.750 kWh

15 jaar

235 kWh*

235 kWh*

€ 28,15 incl. btw

€ 28,15 incl. btw

Ca. 10 jaar

Ca. 10 jaar

5,8%

5,8%

Keuze in aankoop zonnepanelen/participaties !!!!
Aankoop kosten paneel/certificaat
Aantal zonnepanelen
Besparing per jaar per paneel
Besparing 10 zonnepanelen over 15 jaar

10

€ 300
€ 3000
€ 28,15
€ 4222,50

€ 100
€ 1000
€ 9,00
€ 1350

Rekenvoorbeeld besparing.
Stel u gebruikt jaarlijks 3125 kWh aan elektriciteit, dan kun u investeren in 10 zonnepanelen via
participaties.




Verbruik 3125 kWh/jaar
80% van jaarverbruik installeren 2450 kWh/jaar *
Opbrengst per paneel à 270 Wp 235 kWh/jaar (ca. 90% opbrengst)





Aantal zonnepanelen 10
Kosten per paneel € 300,Totale inleg € 3.000,-

Prognose:




Besparing per paneel per jaar ca . € 28,15
Besparing 10 zonnepanelen over 15 jaar € 4.222,50
Zo krijg u in 15 jaar € 4.222,50 aan energiebelasting terug.

* Wil u de Verlaagd Tarief regeling benutten, dan wordt geadviseerd ongeveer 80% van u
jaarverbruik te installeren
Rekenvoorbeeld rendement op investering
Geïnvesteerd bedrag: 10 zonnepanelen à € 300,- is € 3.000,Belastingvoordeel: 10 zonnepanelen x 235,6 kWh/jaar x € 0,1226 € 288,Verrekening investering € 3.000 : 15 jaar

€ 200,€ 88,-

Gemiddeld investeringsbedrag over 15 jaar is € 1500,Rendement op de investering € 88 : € 15 is 5,86 %
Ter vergelijking: op de bank ontvang u momenteel ca. 0,3%

16
Informatiememorandum

Bijlage 5 – Veel gestelde vragen.
Wat gebeurt er als de stroomprijs daalt of stijgt?
De energie die de zonnedaken opwekken verkopen we aan ons eigen coöperatief energiebedrijf
Noordelijk Lokaal Duurzaam. De prijs die Noordelijk Lokaal Duurzaam betaalt is afhankelijk van
de marktprijs van stroom. Wij streven er naar een financiële buffer op te bouwen, waardoor we
variaties in de stroomprijs kunnen opvangen. Bij een stijgende stroomprijs vullen we deze buffer
en keren eventueel een deel uit aan de deelnemers. Bij lage stroomprijzen putten we hieruit.
Als de prijs van zonnestroom langdurig daalt is het in het ongunstigste geval mogelijk dat er
onvoldoende geld binnenkomt voor onderhoud, administratie en verzekeringen. In dit geval
kunnen we in overleg met de deelnemers besluiten contributie in te voeren om deze kosten te
dekken.
Wat gebeurt er als de energiebelasting daalt of stijgt?
De hoogte van de korting is afhankelijk van het energiebelastingstarief op elektriciteit.
Wijzigt het energiebelastingstarief betekent dit een respectievelijk lagere of hogere korting op
de energierekening. In dat geval wordt het rendement op geïnvesteerd geld in participaties
(zonnepanelen) respectievelijk lager of hoger.
Wat gebeurt er als de zon minder of meer dan gemiddeld schijnt?
Hetzelfde als bij het energiebelastingstarief geldt ook voor de hoeveelheid zonuren per jaar. Bij
meer dan gemiddeld zon per jaar stijgt het rendement, bij minder dan gemiddeld zon per jaar
daalt het rendement. Hetzelfde geldt voor LECO Energie BV. Ook zij ontvangen minder of meer
inkomsten uit stroomverkoop, die nodig zijn voor beheer en onderhoud. Zij houden daarvoor
ook een buffer aan.
Wat gebeurt er bij diefstal van een installatie?
De installaties worden geplaatst op het dak van een gebouweigenaar. Wanneer iemand een
installatie of een deel daarvan steelt, maken we aanspraak op de verzekering die LECO Energie
BV hiervoor afsluit. In bijlage 3 vindt u welke verzekeringen worden afgesloten.
Wat gebeurt er als een installatie beschadigd raakt?
Het kan voorkomen dat er schade ontstaat aan een van de geplaatste installaties.
Bijvoorbeeld door technische mankementen, natuurgeweld, handelen door derden of door eigen
handelen.
LECO Energie BV sluit verzekeringen af, die we aanspreken wanneer er schade ontstaat aan een
installatie. In bijlage 3 vindt u welke verzekeringen worden afgesloten.
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Wat is de Postcoderegeling?
In de volksmond wordt de Regeling Verlaagd Tarief ook wel Postcoderegeling genoemd. Het
verlaagde belastingtarief is bedoeld voor leden van een coöperatie die gevestigd zijn in de
postcoderoos. De zogenoemde postcoderoos werd aanvankelijk (per 1-1-2014) bepaald door het
postcodegebied waarin de productie-installatie ligt. De postcoderoos was het postcodegebied
waarin de productie-installatie ligt, plus die direct daaraan grenzende postcodegebieden
(gebieden waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben). Ook postcodegebieden die alleen
raken met een 'punt' (bijvoorbeeld in een 'meerpostcodenpunt') horen bij de postcoderoos. Per
1-1-2016 is het begrip postcoderoos verruimd: De installatie hoeft zich niet meer in het midden
van een zogenoemde postcoderoos te bevinden maar mag ook in een van de 'blaadjes'
gerealiseerd zijn. Dit maakt het voor coöperaties mogelijk om ook locaties voor
energieopwekking in de randen van de postcoderoos te benutten (in de wandelgangen wordt al
gesproken over de postcoderups). Met deze regeling wil de overheid het opwekken van lokale en
duurzame elektriciteit stimuleren.
Koop ik nu een zonnepaneel of een participatie?
U koopt niet daadwerkelijk een of meerdere zonnepanelen. Die blijven onderdeel van de gehele
installatie (ca. 200 zonnepanelen). U koopt een of meer participaties. Een participatie
vertegenwoordigt de opbrengst van een zonnepaneel. Die participaties geven recht op de
energiebelastingskorting en eventuele winstuitkering.
Moet ik persé overstappen naar Noordelijk Lokaal Duurzaam?
Overstappen is niet verplicht, maar wel aantrekkelijk.
U neemt dan namelijk uw eigen lokale en groene energie af;
Noordelijk Lokaal Duurzaam verrekent bovendien de belastingkorting. automatisch en ontzorgt
op deze manier de deelnemers van het prouct. Deze verrekening bij Noordelijk Lokaal Duurzaam
is kosteloos;
Als u gas en stroom afneemt bij onze eigen energieleverancier ontvangt LECO energie jaarlijks
€ 62,-. Dit geld investeren we in duurzaamheid en leefbaarheid in Opsterland en omgeving.
Leden van LECO energie bepalen waar dit geld aan wordt besteed.
U kunt ook kiezen voor Mienskipsenergie. Daarbij maak u op onze site een keuze uit de
verenigingen waarmee LECO energie samenwerkt, en ontvangt u club van die € 62,- jaarlijks €
45,- bij afname van stroom en gas. Hiermee versterken we samen de leefbaarheid.
Let op:
Wanneer u niet overstapt naar Noordelijk Lokaal Duurzaam, bent u zelf verantwoordelijk voor
het innen van deze belastingkorting bij uw huidige leverancier. Niet iedere energieleverancier
voorziet in deze service, en kan hiervoor kosten in rekening brengen;
Als u een contract heeft bij een andere leverancier en naar onze leverancier wilt overstappen,
meld u dan direct aan bij Noordelijk Lokaal Duurzaam. Zij zorgen dan voor de overstap op het
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moment dat uw contract afloopt. Hiermee ontzorgen ze u, en voorkomen dat uw oude
leverancier u een boete in rekening brengt.
Zijn er jaarlijkse kosten? In de business case wordt jaarlijks geld gereserveerd voor onderhoud
en overige vaste kosten. Dit geld komt uit de verkoopopbrengsten van de zonnestroom. Bij de
huidige en zelfs bij een licht dalende stroomprijs zijn er geen jaarlijkse bijdragen nodig van de
participanten.
Betaal ik BTW over een participatie? Nee. De participatie is een deelname in LECO Energie BV.

19
Informatiememorandum

