Produceer binnenkort uw eigen duurzame zonnestroom!
ook als u geen eigen dak hebt
In Oss worden zonnepanelen gelegd waarvan u zelf eigenaar kunt worden.
Voor de opgewekte elektriciteit krijgt u een korting op uw eigen
energierekening en een financieel rendement. Zo levert u een bijdrage aan
een schoner milieu en het levert u op termijn een flinke kostenbesparing op.
Het project
Energiecoöperatie Oss legt zonnepanelen op sporthal Mondriaan. De Gemeente Oss
stelt hiervoor het dak van de sporthal beschikbaar. Er worden 200 zonnepanelen
gelegd, jaarlijks goed voor een opbrengst van zo’n 50.000 kWh.
Hoe werkt het?
Een aantal zonnepanelen vormen een Zonnestroomdeel. U koopt Zonnestroomdelen
en bent daarvan 15 jaar lang de eigenaar. Dankzij u kan de elektriciteit opgewekt
worden. Daarom ontvangt u in die periode voor de opbrengst van uw Zonnestroomdelen over de opgewekte hoeveelheid een belastingkorting. Daarnaast biedt de
Energiecoöperatie u een financieel rendement vanuit de verkoop van de dankzij u
opgewekte elektriciteit.
Waarom zou ik het doen?
- U spaart het milieu door minder verbranding van fossiele brandstof en door minder
broeikasgas in de lucht
- U bespaart op uw jaarlijkse energiekosten en verdient zo de investering ruimschoots
terug
- U wekt zonnestroom op zonder dat u zelf een (geschikt) eigen dak hebt
- U levert een bijdrage aan een lokaal duurzaam project
- U hebt geen omkijken naar aanleg, onderhoud en verzekering van de zonnepanelen

Voor wie is het?
U kunt meedoen als u lid bent
of wordt van de Energiecoöperatie Oss
en woont binnen de
vastgestelde ‘postcoderoos’
(postcodes 5341 t/m 5345,
5348, 5349, 5351).

Hoe verder?
Bezoek de website www.energiecooperatieoss.nl voor:
Meer informatie, prijzen en een voorbeeldberekening
Aanmelding als lid van Energiecoöperatie Oss
Reservering van Zonnestroomdelen.
Meer weten?
Stel een vraag op mondriaan@energiecooperatieoss.nl
Kom naar de informatieavond op maandag 21 november 2016 om 19:30 uur
in de sporthal Mondriaan (Ruivert 3, Oss)

Wat is Energiecoöperatie Oss?
Wij zijn een coöperatie van leden die samen onze omgeving energieneutraal willen maken.
Wij willen verantwoord omgaan met energie en projecten realiseren met als doel duurzame energie op te wekken en te
leveren aan de leden en bewoners van de gemeente Oss.
Dit project komt tot stand door samenwerking tussen Energiecoöperatie Oss en Gemeente Oss.

