
 

Postcoderoos Zonnepanelen op het Boerendagmuseum 

 

Met de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel Postcoderoosregeling genoemd, is het mogelijk in coöperatief 

verband een (grote) zonnepaneleninstallatie aan te schaffen, en daar vervolgens als thuisgebruiker van te 

profiteren. 

Deze informatie is bedoeld om de haalbaarheid van het project te onderzoeken om dit 

project medio 2021 uit te voeren 

Op het dak van Boerendagmuseum passen ongeveer 600 panelen. Daar kunnen  50 á 60 deelnemers 

(huishoudens) van profiteren bij 3000 kWh aan zon-certificaten. Zij betalen ieder hun eigen aandeel in het 

systeem, en krijgen jaarlijks inkomsten uit de stroomproductie en subsidie op energie belasting waardoor 

de investering in 9.5 jaar is terugverdiend, terwijl de regeling 15 jaar duurt. 

Heeft U interesse om deel te nemen aan dit project, meld U dan aan 

voor 31 Oktober op karkooizon@gmail.com onder vermelding 

van naam, adres etc. en het aantal gewenste zon-certificaten. 

 

Wie kan hier gebruik van maken en wat zijn de voordelen: 

• Particulieren en MKB bedrijven met een kleinverbruiksaansluiting (maximaal 3x80A) met 

postcode: 4891 Rijsbergen, 4881 Zundert, 4882 Klein Zundert, 4884 Wernhout, 4885 Achtmaal, 

4836 Breda, 4838 Breda, 4714 Sprundel, 4873 en 4876 Etten-Leur.  

• Een (1) zon-certificaat van 250 kWh kost € 255,- inclusief BTW waarvan je de BTW in het eerste 

jaar terug krijgt. 

• Er zijn in totaal +/- 700 zon-certificaten beschikbaar. 

• Bij verhuizing naar een andere postcode tijdens de looptijd verandert er niets voor de leden. 

• Er is een minimum aantal leden nodig om aan de eisen van de postcoderoos te voldoen. 

• Reden om mee te doen kan zijn: je hebt geen geschikt dak beschikbaar bijvoorbeeld door teveel 

schaduw, je vind het niet mooi, je woont in appartement of je bent  huurder, je huis is een 

beschermd monument, enz.. 

• Voorwaarde je investeert in minimaal 1 certificaat en maximaal je eigen verbruik. 

 

Namens “Energie coöperatie in oprichting” 
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