Waarom zonnedaken?
Zonnedaken maken het mogelijk om samen lokaal duurzaam stroom op te wekken. Daarnaast
worden er met de inkomsten van de zonnedaken nieuwe duurzaamheidsprojecten gestart. Met
elkaar maak je je leefomgeving en de wereld dus een stukje mooier en duurzamer.

Wat maakt deze constructie mogelijk?
Het zonnedak levert stroom op die verkocht wordt. Daarnaast geeft de overheid subsidie voor het
gezamenlijk duurzaam opwekken van stroom, dit om de energietransitie te versnellen. Uit deze
opbrengsten worden alle kosten als verzekeringen, administratie, periodieke kosten, aansluiting etc.
betaald. En ook de 3,5% rendement die je ontvangt.
Voor zonnedaken maken we, als coöperatie, gebruik van de volgende subsidieregeling:
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) en SDE subsidie.

Wat gebeurt na de 15 jaar dat het project loopt?
De eigenaar van het beschikbaar gestelde dak wordt de nieuwe eigenaar van de zonnepanelen. Dit
als dank voor het gebruik van het dak. De panelen kunnen dus gewoon blijven liggen en nog vele
jaren verder bijdragen aan een beter milieu. Door de goede kwaliteit van de zonnepanelen is dit
zeker nog eens 15 jaren.

Is deelname gekoppeld aan mijn stroomverbruik?
Nee, je mag zoveel en zo weinig zonparticipaties kopen als je wilt. Dus ook als je je eigen verbruik al
compenseert met zonnepanelen op je eigen dak of erf kun je toch meedoen. Ook als je 1
zonparticipatie wilt afnemen van € 100,- draag je bij aan de duurzaamheid van de dorpen in
Opsterland en paar dorpen van de gemeente Heerenveen e.o. Je helpt de energietransitie en
verdient ook nog aan je spaargeld.

Kan ik tussentijds stoppen?
Mocht je het ingelegde bedrag onverwachts nodig hebben voor andere zaken, dan kun je een
terugbetalingsverzoek indienen bij het bestuur van de coöperatie.
Wanneer de coöperatie er financieel goed voor staat zullen we aan dit verzoek voldoen na overleg
met de leden.

Wordt de inleg die ik doe als deelnemer in het project gezien als een groenlening of groenbelegging?
Nee, wordt de inleg die je als deelnemer doet in het project van de coöperatie niet gezien als een
groenlening of groenbelegging.

Wat gebeurt er met de zonparticipaties bij overlijden?
Als een deelnemer overlijdt worden de zonparticipaties overgedragen aan de erfgenamen van de
oorspronkelijke deelnemer. Deze erfgenamen kunnen ervoor kiezen om zelf deelnemer te blijven in
het project en de jaarlijkse rentevergoeding te ontvangen. Een andere keuze is om een verzoek tot
vervroegde aflossing in te dienen bij de coöperatie. Voorafgaand aan de jaarlijkse ALV wordt door
het bestuur gekeken of gedeeltelijke of volledige aflossing liquiditeit technisch voor de coöperatie
mogelijk is. Als dit mogelijk is wordt dit op de ALV besproken en samen met de leden van de
coöperatie besloten of en hoeveel er afgelost wordt.

Is de inleg van de deelnemers in het project een achtergestelde lening?
Ja de inleg van de deelnemers is een achtergestelde lening. De eventuele lening bij een externe
financier is de primaire lening. De leden van de coöperatie kunnen echter nooit persoonlijk
aansprakelijk gesteld worden. De coöperatie is namelijk een U.A. wat betekend “Uitgezonderd
Aansprakelijkheid”.
De aanwezige risico’s worden daarnaast zo volledig mogelijk afgedekt door onder andere een
conservatieve financiële begroting, het selecteren van een kundige installateur aan de hand van een
uitgebreid bestek en het afsluiten van meerdere verzekeringen in geval er schade zou ontstaan aan
de zonnepaneleninstallatie of het onderliggende pand.

