
Energiecoöperatie Zonnedak Van Kessel Olie Milheeze
Uw zonnepanelen op het dak van een plaatselijke ondernemer

Energieopwekking in Milheeze
Het Dorpsoverleg wil samen met de inwoners van 
Milheeze duurzame energie opwekken. Door de lokale 
opwekking hebben wij als burgers energie-productie
zelf in handen en dragen wij bij aan een schone wereld. 
Voor dit project is gekozen voor opwekking d.m.v. 
zonnepanelen. Energiecoöperatie Zonnedak Van Kessel 
Olie Milheeze is opgezet in het kader van de Regeling 
Verlaagd Tarief Energiebelasting ook wel postcoderoos 
genoemd.

Waarom een zonnedak 
Niet alle woningen zijn geschikt voor het plaatsen van 
zonnepanelen. Daarom is het gebruik van een dak van 
een bedrijf of een open terrein dé oplossing.
Tevens is de gezamenlijke inkoop van een zonnedak 
goedkoper (15%-25%) dan individuele aanschaf per 
woning. 

Locatie
Van Kessel Olie B.V.
Milheesestraat 19
5763 AD Milheeze

Productie-installatie
• 427 zonnepanelen van 270 Wp.
• opgesteld vermogen 115.290 Wp.
• opbrengst per paneel: 239 kWh. 
• CO2 reductie 37.000 kg /jaar.
• Investering  € 116.880,-
• Investering per zonnepaneel € 274,-
• Jaarlijkse kosten per zonnepaneel € 8,-

(bedragen zijn excl. btw)
• Verwachte levensduur 25 jaar

Postcoderoos
De inwoner of ondernemer (bedrijf) binnen de 
volgende postcodegebieden kunnen lid worden van de 
Energiecoöperatie Zonnedak Van Kessel Olie Milheeze: 
5421, 5424, 5425, 5735, 5761, 5763 en 5764
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v.l.n.r. Stef van den Bosch, Toinne van Heuven, Wim Verheggen, Dré van de Nieuwenhof, Joan van Kessel en Jan Geerts. 



Korting op energiebelasting
De leden ontvangen een korting van € 0,1256 (inclusief 
btw op basis van 2018) per opgewekte en afgenomen 
kWh per jaar. De korting is gebaseerd op maximaal 
verbruik van 10.000 kWh per jaar.
De korting wordt op uw eigen energierekening 
verrekend door de energiemaatschappij. Deze energie-
rekening wordt gecontroleerd door NL Energiecollectief 
B.V. en de Belastingdienst.

15 jaar gegarandeerde korting 
De postcoderoos regeling wordt gegarandeerd 15 jaar 
doorgevoerd door de Belastingdienst. Dit staat zowel in 
het Belastingplan als in het Energieakkoord. 

FINANCIEEL
Terugverdientijd 7,2 jaar
Met de korting op de energiebelasting en de opbrengst 
van de opgewekte stroom is het mogelijk de inleg van 
een zonaandeel in ongeveer 7 jaar terug te verdienen. 
Daarna wordt een goed rendement gemaakt.

Zonaandeel 
Een zonaandeel is de investering van de deelnemer in 
Energiecoöperatie Zonnedak Van Kessel Olie Milheeze.
De investering per zonnepaneel is gelijk aan 1 
zonaandeel en bedraagt € 274,-.
De jaarlijkse kosten (in beheer bij de coöperatie) zijn 
begroot op € 8,- per zonaandeel.

Jaarlijkse kosten
1. Aansluiting en beheerskosten van Enexis
2. Backoffice bestuur en leden
3. Financiële administratie 
4. Verzekering
5. Onderhoud

Bovenstaande kosten worden over het algemeen t.g.v. 
inflatie geïndexeerd.
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Minimum en maximaal aantal zonaandelen
Elk lid neemt minimaal 2 en maximaal 40 zonaandelen à 
€ 274,-. In het kader van de postcoderegeling adviseren 
wij om niet meer dan 85% van je totale stroomverbruik 
aan zonaandelen te nemen. Je ontvangt geen 
belastingkorting over de meer opgewekte stroom dan 
je eigen totaal jaarlijkse verbruik.

Planning
Start bouw productie-installatie maart 2018
Start in de postcoderoos-regeling april 2018

Opbrengsten 
1. Verkoop opgewekte stroom. (door coöperatie)
Afhankelijk van de energiemarkt wordt het tarief
bepaald en voor een vaste periode bedongen met een
energieleverancier.
2. Korting op energiebelasting. (t.g.v. deelnemer)
Dit tarief is gebaseerd op de 1e schijf van de 
energiebelasting en kan per jaar wijzigen. Deze korting 
geldt gedurende 15 jaar. In 2018 is dit  € 0,1256 incl. 
btw.
De korting wordt inclusief btw via je energierekening 
verrekend.
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Ledenovereenkomst Energiecoöperatie Zonnedak Van 
Kessel Olie Milheeze.
Ieder lid verplicht zich d.m.v. de overeenkomst tot 
aankoop van zonaandelen in de energiecoöperatie 
Zonnedak Van Kessel Olie Milheeze. In de overeenkomst 
wordt o.a. de grootte van het zonaandeel vastgesteld.

Je wordt deelnemer van NL Energiecollectief
Uitvoering van de postcoderoos-regeling is een complexe 
afhandeling met daarbij gemoeide kosten. Daarom 
hebben wij hierin gekozen voor NL Energiecollectief om 
haar kennis en deskundigheid in de energiemarkt. 

Hoe wordt energie geleverd aan mijn woning en/of 
bedrijf?
Je stroom en gas wordt geleverd door de energie-
leverancier.

Wie verzorgt de postcoderoos-regeling?
Het aanvragen van de postcoderoos-regeling bij de 
Belastingdienst en het doorvoeren daarvan bij 
desbetreffende energieleverancier, wordt door NL 
Energiecollectief verzorgd.

Je jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door NL 
Energiecollectief (o.a. of de juiste korting wordt 
toegepast).

Hoe wordt de opgewekte stroom verkocht?
NL Energiecollectief verkoopt de opgewekte stroom aan 
de gunstigste energieleverancier. 

Wie verzorgt de backoffice?
De backoffice wordt door NL Energiecollectief verzorgd. 
Hier kan je terecht voor alle vragen m.b.t. energiezaken.

Samenwerking NL Energiecollectief - Dorpsoverleg 
Milheeze.  
Als MVO- organisatie draagt NL Energiecollectief een 
warm hart toe aan Dorpsoverleg Milheeze. 
Jan Geerts, directeur van NL Energiecollectief hoopt via 
deze samenwerking meer deelnemers te mogen 
ontvangen. Hij heeft daarom toegezegd dat 20% van het 
vastrecht rechtstreeks teruggaat naar het Dorpsoverleg 
Milheeze ter besteding aan algemeen maatschappelijke 
doelen. 
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Hoe gaat het in zijn werk?
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Mede mogelijk gemaakt door :

Het Dorpsoverleg heeft tot doel het signaleren, bespreekbaar maken en zo mogelijk oplossen van zaken die de 
bewoners in Milheeze aangaan. Dit in het algemeen belang en daarmee het bevorderen van de leefbaarheid in 
Milheeze.

Een onderneming gevestigd te Gemert die zich toelegt op de bouw en exploitatie van grotere zonnepaneel-
projecten in Nederland. Het bedrijf heeft bewezen grote projecten te kunnen opzetten. SolarUnie is 
hoofdaannemer van de bouw in opdracht van Energiecoöperatie Zonnedak Van Kessel Olie Milheeze

NL Energiecollectief is een onafhankelijk energiecollectief die de belangen van ruim 5000 bedrijven en 1200 
particulieren behartigt op de inkoop van elektriciteit en gas. Naast de inkoop geeft NL Energiecollectief ook 
advies op energiebesparing, levert energiemonitoring, energiescans, energielabels voor bedrijven, BREEAM-
, GPR-certificaten en EED-audits voor bedrijven

Inschrijven Energiecoöperatie Zonnedak Van Kessel Olie Milheeze
“Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.
Inwoners van Milheeze krijgen de eerste mogelijkheid tot inschrijving. 

Inschrijfformulier is verkrijgbaar bij:
Dorpsoverleg Milheeze
Contactpersoon Stef van den Bosch
telefoon 06-42311656
email. Stef@dorpsoverlegmilheeze.nl

Van Kessel Olie is een handelsonderneming in brandstoffen, smeermiddelen en tankpassen. Vanuit ons 
hoofdkantoor te Milheeze leveren wij een uitgebreid assortiment producten en diensten in Zuid- en West-
Nederland. 
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