Zonnepark Welschap

Een klein deel van de panelen is nog beschikbaar!
Al meer dan 700 deelnemers. Het park gaat per maart in productie.

Informatiebijeenkomsten
Meld je aan: www.040energie.nl/informatie_welschap
Of kijk op www.040energie.nl/welschap

Datum
23 februari
12 maart
13 maart
14 maart

Locatie
Vliegbasis Eindhoven
Dorpshuis Acht
De Hangar
‘t Bellefort

Adres

aanmelding verplicht
Lekstraat 4
Meerbos 4
Iepenlaan 40

Inloop vanaf 19.45, bijeenkomst van 20.00 – 21.30
Bijeenkomst Vliegbasis is tussen 10.00 en 13.00 na aanmelding

In samenwerking met:

Zonnepanelen op Welschap

040energie is een vereniging zonder winstoogmerk met als doel het verduurzamen van het
energiegebruik van Eindhovenaren. Wij zijn een van de initiatiefnemers van Zonnepark Welschap.

Deelname aan Zonnepark Welschap is vooral interessant:
• Als je woont in een huurhuis of appartement, of
• Als je geen panelen op je dak kunt of wilt hebben, of
• Of als je te weinig ruimte op je eigen dak hebt om genoeg stroom op te kunnen wekken
Voordelen:
• Supergoed bezig voor het milieu!
• Deelname zonder eigen inleg: de opbrengst is een korting op je energierekening
• Deelname met eigen inleg: je betaalt € 265 per paneel, opbrengst € 28 per paneel
per jaar 1, plus jouw deel van de exploitatiewinst 2 van de coöperatie. Inleg
terugverdiend in 9,5 jaar, duur project: 15 jaar. Een heel aardig rendement!
• Je kunt tussentijds je panelen over doen aan een ander via de coöperatie
Voorwaarden:
• Je woont in postcode 5616, 5626, 5627, 5651, 5652, 5653, 5657 of 5658 3
• Je hebt een energieleverancier die meewerkt aan de kortingsregeling of je stapt over.
Dit kan voor iedereen, soms met een kleine boete (bij wet geregeld).
[1] Bij de huidige energiebelasting van € 0,1193 / kWh
[2] Deze is niet precies te voorspellen, € 3 per paneel per jaar geeft een ruw idee
[3] Deze beperking komt voort uit de wettelijke `postcoderoos regeling’

Meer weten?
Kijk op 040energie.nl/welschap
of zonneparkwelschap.nl

