
Welkom bij:

Wij zijn aangesloten bij

De presentatie van het Opwekcollectief Vanderveen I

van de



Partners bij de realisatie van deze 
opwekinstallatie:

• Levering en installatie van de zonnecentrale = 
Enie.nl

• Eigenaar van het dak = warenhuis 
Vanderveen

• Eigenaar van de opwekinstallatie = 
Energiecoöperatie duurzaam Assen

• Medefinancier van de zonnecentrale = 
Drentse Energie Organisatie

• Afnemer en leverancier van de opgewekte 
stroom = Noordelijk Lokaal Duurzaam

• Ontvangers van de opgewekte stroom zijn de 
leden van het Opwekcollectief Vanderveen I

1e Zonne-energie opwekinstallatie
op dak warenhuis Vanderveen



Technische gegevens opwekinstallatie:
• 210 zonnepanelen:
• Merk REC 275 Wp Twin Peak polykristallijn
• Geïnstalleerd vermogen 57.750 Wp
• 3 omvormers:
• Merk SolarEdge SE 17K, gecombineerd met
• 105 SolarEdge P600 power optimisers,
• 1 optimiser per twee zonnepanelen
• Montagesysteem:
• Merk Avasco SolarTop
• Montagehoek 13°, winddicht gemaakt
• DC bekabeling met Connectoren MC4 – IP67
• Opbrengstgarantie installatie: 25 jaar
• Productgarantie panelen + omvormers: 12 jaar
• Productgarantie optimisers: 25 jaar

Productafbeeldingen zonnecentrale



Kosten, opbrengsten en risico’s

Kosten voor de aandeelhouder:
• 1 Zonnestroomdeel = € 250
• Geen jaarlijkse contributie of ledenbijdrage bij volledige 

overstap naar NLD

Opbrengsten voor de aandeelhouder:

• 1 Zonnestroomdeel levert gemiddeld 236 kWh, 15 jaar lang
• Korting op energienota gemiddeld € 28,90 per aandeel/jaar
• Korting per Zonnestroomdeel na 15 jaar = € 433,90
• Directe terugverdientijd 250/434 = 8,6 jaar ≡≈4,9% spaarrente
• Winstdeling uit exploitatie opwekcollectief na 15 jaar € 24,53
• Totale opbrengst na 15 jaar € 458,44
• Totaal rendement, 15 jaar minimaal 6%, gemiddeld 8%

Risico’s voor de aandeelhouder:

• Korting = teruggave energiebelasting: Overheid bepaalt tarief
• Aantal zonuren per jaar
• Verkooptarief voor stroom = reconciliatieprijs TenneT



Aan wie leveren we de opgewekte energie?

Ec’s
KoepelsNoordelijk 

Lokaal 
Duurzaam

klantvergoeding

medezeggenschap



Meedoen: hoe doe je dat?

Aandeelhouder worden:
• Aanmelden met vermelding van adres met postcode
• Check of postcode in werkingsgebied zonnecentrale valt
• Werkingsgebied PC’s = 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406
• Aangeven hoogte jaarverbruik stroom huishouden
• Aangeven hoogte van eigen opwek (ook windedelen etc.)
• Maximaal 75% van eigen verbruik minus opwek bepalen
• Dit verbruik delen door 236 kWh = aantal aandelen
• Aantal naar beneden afronden en aan ons doorgeven
• Via EdA overstappen naar onze energieleverancier NLD
• Na akkoord deelname ledenovereenkomst tekenen
• Factuur Zonnestroomdelen betalen



Meedoen: wat betekent dat?

Voorwaarden:
• Afname gemiddeld 8 Zonnestroomdelen per aandeelhouder
• Meer kan onder voorwaarden ook, minder mag altijd
• Meer dan 10 Zonnestroomdelen = aanmerkelijk belang
• Overstappen naar NLD om opwek en afname te koppelen
• Gehele looptijd 15 jaar klantlid blijven van EdA of …
• Aandelen doorverkopen tegen nominale waarde
• Binnen werkingsgebied blijven wonen of …
• Aandelen doorverkopen aan nieuwe bewoner

Kijk voor meer info op:
www.ecduurzaamassen.nl bij Q&A Zonnestroomdelen

http://www.ecduurzaamassen.nl/


Heeft u nog vragen?


