
 

Investeert 
u mee in 
duurzame 
energie? 

 
 

 
 

 

 
 

 

Na 5 jaar rendement (looptijd 15 jaar). 

 
Mogelijk door SCE-subsidie voor de coöperatie. 

Word lid van Duurzaam Kootwijkerbroek. 

Exclusief voor Kootwijkerbroek en de volgende postcodes: 

3771, 3773, 3774, 3775, 3776, 3781, 6732 en 6741 



 
 

 

 

 
 

 

ONS VOORSTEL 

 
Duurzaam Kootwijkerbroek investeert in een 

deel van het Zonnepark Branderwal. Wij 

beschikken over ruimte voor deelname van 

circa 80 huishoudens, bestemd voor 

Kootwijkerbroek en omliggende postcodes. 

 
Investeer met ons mee en word vandaag nog 

lid van onze coöperatie voor € 6,- per jaar. 

 
Naast de kosten voor dit lidmaatschap kunt u 

investeren in één of meerdere certificaten. 

Die geven u recht op een jaarlijkse uitkering. 

U heeft geen administratieve rompslomp en 

regelt dat uw eigen stroomverbruik elders 

100% duurzaam opgewekt wordt. Meedoen 

kan altijd, ongeacht of u al zonnepanelen hebt 

of niet. 

Wat u ook doet: een bijdrage leveren aan 

verdere verduurzaming in de gemeente 

Barneveld. Wat u krijgt: u profiteert collectief 

van gemak, draagt bij aan een duurzame 

wereld en u verdient uw investering in vijf jaar 

100% terug. De totale looptijd is 15 jaar, wat 

betekent dat u 10 jaar geld verdient! 

HOE WERKT HET? 
 

 

 
 

 
STAP 2 

Denk na met hoeveel certificaten u wilt 

participeren. Eén certificaat kost 

€ 100,- en komt overeen met 450 kWh 

duurzame stroom per jaar. 

Dit aantal kWh levert circa  

€ 20,- per certificaat per jaar op.  

De terugverdientijd voor een certificaat 

is dus 5 jaar, daarna levert het 

u direct geld op. 

 

 

 

WILT U MEEDOEN OF HEEFT U NOG 

VRAGEN? 

Neem contact op of kijk op 

www.duurzaamkootwijkerbroek.nl. Daar 

vindt u meer informatie en ook een rubriek 

veel gestelde vragen. 

Reijer van de Kuilen geeft u graag meer 

informatie. U kunt hem bellen op 

06 - 538 270 32. 

REKENVOORBEELD 

 
Wanneer uw huishouden 3500 kWh per jaar 

verbruikt, zorgt u ervoor dat dat met 

8 certificaten in ons zonnepark duurzaam 

opgewekt wordt. Dat vraagt een eenmalige 

investering van € 800,-. Daarvoor ontvangt u 

dan circa € 160,- per jaar van de coöperatie 

terug. Dat houdt in dat uw investering na 5 

jaar al voordeel voor u oplevert. De hoogte 

van de uitkering wordt bepaald door de 

ontvangen energieprijs en de ontvangen 

coöperatie-subsidie met aftrek van de 

exploitatiekosten. 
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Word vóór 16 mei lid van onze coöperatie 

via www.duurzaamkootwijkerbroek.nl 

voor € 6,- per jaar. Uw lidmaatschap 

is nodig om van het rendement te kunnen 

profiteren. 

http://www.duurzaamkootwijkerbroek.nl/
http://www.duurzaamkootwijkerbroek.nl/

