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Beste leden, 

Ja, we kunnen nu voor het eerst b
leden heeft die mee doen aan het project: Zonnepanelen 
gemeentehuis. Zoals al eerder bericht zijn 
waar we erg blij mee zijn. Zoals jullie al hebben gemerkt hebben we niet stil gezeten. Inmiddels zijn de 
facturen voor het lidmaatschap en 
geld overgemaakt. Voor degene die nog niet hebben betaald vragen we hier nog aandacht voor. 

De zonnenpanelen: 
De afgelopen weken is er regelmatig contact geweest met de leverancier Zon&Co uit 
Amsterdam. Onze offerte van Zon&Co was verlopen en moest worden geupdate. 

Door nieuwe onderhandelingen met Zon&Co over de definitieve prijs en de te verwerken materialen 
hebben we een goed resultaat kunnen bereiken.
Weliswaar tegen een (voor KBenergie) 
krijgen we nu panelen met een hogere opbrengst. 
Dat betekend dat u voor de prijs van 1 certificaat van 300
(maar op het certificaat blijft 300 WattPiek staan) 

Het heeft een gunstig effect op de verwachte terugverdientijd, die was 10,5 jaar, 

Voor de totale installatie betekend dit dat het totale aantal WattPieks zal stijgen van 76.460 Wp tot 
79.760 Wp!  
De verwachte opbrengst in kWh per 
Maar dit is afhankelijk van de zon komend jaar.

Opdracht: 
De officiële opdracht voor de uitvoering van het project is verstrekt aan Zon&Co. 

Betreft de levertijd: 
Het ziet er naar uit dat (door de grote drukte 
worden geplaatst op het dak van de gemeente.
 
 
Lidmaatschap Zon op Nederland
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld was het nog niet zeker of wij het zinvol 
zouden vinden om aan te sluiten bij 
Nederland die ons het afgelopen jaar heeft bijgestaan in de oprichting en om het 
project tot een goed einde operationeel te krijgen. 
Inmiddels heeft het bestuur besloten 
voorlopig geen gebruik te willen maken van hun diensten die vooral te maken hebben met 
administratieve zaken.  
Op termijn kunnen we ons altijd nog aansluiten bij een landelijke organisatie. 

Door geen lid te worden zorgen we 
KBenergie organisatie.  
 

Vrijwilliger bij KBenergie:  
We zijn erg blij dat ook Ellis Wolken heeft aangegeven zich in te willen 

spannen voor KBenergie.  

 

Wilt u dat ook? Laat het dan s.v.p. weten.
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we kunnen nu voor het eerst beste leden schrijven omdat KBenergie nu 20 
leden heeft die mee doen aan het project: Zonnepanelen op het dak van het KB 
gemeentehuis. Zoals al eerder bericht zijn jullie nu eigenaar van 248 panelen en dus 255 certificaten 
waar we erg blij mee zijn. Zoals jullie al hebben gemerkt hebben we niet stil gezeten. Inmiddels zijn de 
facturen voor het lidmaatschap en de certificaten verzonden. Velen hebben hierop gereageerd en het 

. Voor degene die nog niet hebben betaald vragen we hier nog aandacht voor. 

De afgelopen weken is er regelmatig contact geweest met de leverancier Zon&Co uit 
Onze offerte van Zon&Co was verlopen en moest worden geupdate. 

oor nieuwe onderhandelingen met Zon&Co over de definitieve prijs en de te verwerken materialen 
hebben we een goed resultaat kunnen bereiken. 

(voor KBenergie) iets hogere prijs (van Zon&Co), maar binnen onze marges 
met een hogere opbrengst.  

Dat betekend dat u voor de prijs van 1 certificaat van 300 WattPiek, nu 312 WattPiek krijgt.
(maar op het certificaat blijft 300 WattPiek staan)  Dus ca. 4,2% meer voor de zelfde prijs!

Het heeft een gunstig effect op de verwachte terugverdientijd, die was 10,5 jaar, wordt

Voor de totale installatie betekend dit dat het totale aantal WattPieks zal stijgen van 76.460 Wp tot 

opbrengst in kWh per certificaat van 243 kWh/jr naar 253 kWh/jr.  
van de zon komend jaar. 

De officiële opdracht voor de uitvoering van het project is verstrekt aan Zon&Co.  

de grote drukte op de markt) de zonnepanelen pas januari 2019 zullen 
worden geplaatst op het dak van de gemeente. 

Lidmaatschap Zon op Nederland : 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld was het nog niet zeker of wij het zinvol 

inden om aan te sluiten bij de landelijk werkende coöperatie Zon op 
Nederland die ons het afgelopen jaar heeft bijgestaan in de oprichting en om het 
project tot een goed einde operationeel te krijgen.  
Inmiddels heeft het bestuur besloten (in belangrijke mate vanwege de toch wel erg hog
voorlopig geen gebruik te willen maken van hun diensten die vooral te maken hebben met 

altijd nog aansluiten bij een landelijke organisatie.  

we voor lagere jaarlijkse kosten, maar is er wel meer werk voor de 

We zijn erg blij dat ook Ellis Wolken heeft aangegeven zich in te willen 

Wilt u dat ook? Laat het dan s.v.p. weten. 
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248 panelen en dus 255 certificaten 
waar we erg blij mee zijn. Zoals jullie al hebben gemerkt hebben we niet stil gezeten. Inmiddels zijn de 

Velen hebben hierop gereageerd en het 
. Voor degene die nog niet hebben betaald vragen we hier nog aandacht voor.    

De afgelopen weken is er regelmatig contact geweest met de leverancier Zon&Co uit 
Onze offerte van Zon&Co was verlopen en moest worden geupdate.  

oor nieuwe onderhandelingen met Zon&Co over de definitieve prijs en de te verwerken materialen 

, maar binnen onze marges 

WattPiek krijgt.  
% meer voor de zelfde prijs! 

wordt nu ca. 9,9 jaar. 

Voor de totale installatie betekend dit dat het totale aantal WattPieks zal stijgen van 76.460 Wp tot 

 

 

pas januari 2019 zullen 

(in belangrijke mate vanwege de toch wel erg hoge kosten) 
voorlopig geen gebruik te willen maken van hun diensten die vooral te maken hebben met 

meer werk voor de 
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ToDo voor KBenergie: 

• Binnenkort gaan we “ Recht op Opstal
• Bespreken we de details met de afdeling huisvesting over de plaatsing van 

de panelen. 
• Bespreken we hoe we de 

(MLOEA met Firma Kenter
• Opdracht verstrekken aan Kenter voor de productiemeter aansluiting.
• Aanmelding van de deelnemers bij de belastingdienst, i

energie. 
• Begin volgend jaar, willen we een A

 

We staan open voor vervolgprojecten en 
aandragen bij ons.  

 

Een                    groet van Ruud van der Meer, Richard de Jeu

 

PS: bij vragen s.v.p. via email: duurzaam@kbenergie.nl
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Recht op Opstal ”  vestigen bij de notaris. 
Bespreken we de details met de afdeling huisvesting over de plaatsing van 

de productie meetaansluiting gaan maken.  
Kenter) 

Opdracht verstrekken aan Kenter voor de productiemeter aansluiting. 
Aanmelding van de deelnemers bij de belastingdienst, i.v.m. de teruggave belasting op uw 

Begin volgend jaar, willen we een Algemene Leden Vergadering (ALV) plannen. 

voor vervolgprojecten en natuurlijk kunnen jullie daken die geschikt zijn of lijken 

Ruud van der Meer, Richard de Jeu, Leo Zandvliet en Job Grovenstein

duurzaam@kbenergie.nl 
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Bespreken we de details met de afdeling huisvesting over de plaatsing van 

de teruggave belasting op uw 

plannen.  

daken die geschikt zijn of lijken 

en Job Grovenstein 


