Groen ondernemen
en geld verdienen!
Voor winkeliers en kleine
ondernemers die duurzaam
willen ondernemen is
deelname in ons collectieve
extra aantrekkelijk dankzij
een goed rendement.

Stel dat je voor 10.000 kWh eigen groene Oldenzaalse zonne-energie kunt opwekken en verbruiken,
en ook nog eens netto 330 euro per jaar kunt besparen? Ben je dan geïnteresseerd?
Als ondernemer kun je deelnemen in het collectieve zonnestroomproject van Boeskoolstroom. De
belangrijkste voordelen zijn:
•
je verduurzaamt je eigen onderneming met eigen opgewekte zonnestroom
•
je draagt direct bij aan de duurzaamheidsdoelstelling van Oldenzaal
•
de investering is relatief laag, zeker met een lening van het Oldenzaals Energiefonds
•
je ontvangt energiebelasting terug over de eerste (en duurste) energieschijf tot 10.000 kWh
•
goed financieel rendement
Duurzaamheid loont!
Stel dat je voor 40 zonnepanelen van 300 euro in ons project meedoet - goed voor 10.000 kWh per
jaar - en je kiest voor de lening van het Oldenzaals Energiefonds (OE). Dan investeer je zelf voor
3.000 euro en ontvang je 9.000 euro als lening uit het fonds. Met de teruggave van de
energiebelasting kun je de lening afbetalen en hou je nog geld over! Gemiddeld zo’n 330 euro per
jaar, en over 15 jaar is dat zo’n 5.000 euro. Netto!
In de tabel hieronder zie je een overzicht met drie verschillende opties. Een certificaat staat gelijk
aan een zonnepaneel
Aantal
1 Certif.

Eenmalige

Lening OE Opbrengst

Opbrengst

Rente + aflos

Rendement

investering

kWh/jaar

15 jaar

15 jaar

15 jaar

€ 75

€ 225

252

€ 479

€ 277

€ 127

23 Certif.

€ 1.725

€ 5.175

5.796

€ 11.017

€ 6.371

€ 2.921

40 Certif.

€ 3.000

€ 9.000

10.080

€ 19.160

€ 11.080

€ 5.080

Je kunt er ook voor kiezen om geen gebruik te maken van het Oldenzaalse Energiefonds. In dat geval
breng je het bedrag voor de eenmalige investering volledig zelf in. In de tabel hieronder staan de drie
scenario’s weer uitgewerkt. Ook hier is een mooi financieel rendement te halen uit groene stroom.
Aantal

Eenmalige

Opbrengst

Opbrengst

Rendement

investering

kWh/jaar

in 15 jaar

in 15 jaar

€ 300

252

€ 479

€ 179

23 Certificaten

€ 6.900

5.796

€ 11.017

€ 4.117

40 Certificaten

€ 12.000

10.080

€ 19.160

€ 7.160

1 Certificaat

Voorwaarden voor deelname:
• De onderneming heeft een eigen elektriciteitsmeter en kleinverbruiksaansluiting (3 x 80A)
• Deelname kan tot maximaal 10.000 kWh van het jaarlijkse eigen elektriciteitsverbruik
• Bij de rekenvoorbeelden wordt uitgegaan van overstap naar om|nieuwe energie waarmee Boeskoolstroom een
overeenkomst heeft. Als je niet overstapt wordt jaarlijks 50 euro abonnementsgeld berekend.
• De rekenvoorbeelden met het Oldenzaalse Energiefonds gaan uit van een rentevoet van 2,9% en minimaal 25% eigen
investering

Voorbeeld uit praktijk: Kasteel Mode
Kasteel Mode gaat met 40 zonnepanelen deelnemen in het collectieve zonnestroomproject van
Boeskoolstroom. "Met deze panelen kunnen we zeker de helft van ons energieverbruik zelf
duurzaam opwekken", vertelt Kasteel enthousiast.
Kasteel Mode heeft de afgelopen jaren
al flink geïnvesteerd in het vergroenen
van zijn winkel aan de Grootestraat.
Kasteel; “We hebben zo’n 95% van de
duurzaamheidsslag al gemaakt, onder
andere door het gebruik van led
verlichting in de winkel en de etalages”.
Het zelf opwekken van duurzame
energie is dan ook een logische
volgende stap. Kasteel: "Aan de ene
kant besparen we op de energiekosten,
en aan de andere kant willen we graag
verduurzamen. Hiermee dragen we bij
aan een duurzamer Oldenzaal en het
levert ook nog eens een mooi financieel
rendement op. Dat is voor
Boeskoolvoorzitter Johan van Heerde (l) en Jeroen Kasteel
een ondernemer extra aantrekkelijk".
Hou jij ook van duurzaam rendement?
Schrijf je dan nu in op ons collectieve energieproject op http://www.boeskoolstroom.nl. Wil je
meer informatie over de mogelijkheden van het Oldenzaalse Energiefonds, kijk dan op
http://www.oldenzaalsenergiefonds.nl/
Boeskoolstroom is de lokale Oldenzaalse energiecoöperatie die
draait op energie van enthousiaste en betrokken vrijwilligers
Contact: Postbus 334, 7570 AH Oldenzaal.
Telefoon: 06 - 34 02 12 09, E-mail: info@boeskoolstroom.nl
Website: www.boeskoolstroom.nl; Facebook: /boeskoolstroom

