
Enerzjy Koöperaasje Duorsum Berltsum-Wier U.A.
p/a Wiersterdyk 27
9041 VL Berltsum

 ik wil ook bijdragen aan 
een beter klimaat!JA,

Hier een 
postzegel 
plakken!

BESCHERM
CO2 is zeer slecht voor het milieu. Met één paneel zorg je er voor dat er 
in 15 jaar ruim 1300 kg minder CO2 wordt uitgestoten. Hiermee draag 
jij een steentje bij aan het Klimaatakkoord van Parijs om de CO2 uitstoot 
te reduceren!

KOOP
Je neemt deel aan het project door lid te worden van de coöperatie 
en zonnepanelen te kopen in de vorm van zonparticipaties. Hiervoor 
betaal je 99 euro per zonparticipatie terwijl normaal gesproken een 
zonnepaneel omgerekend ruim 300 euro kost. Je hebt bovendien zelf 
geen last van onderhoud en beheer want dit regelt de coöperatie.

STEUN
Wie daarnaast ook via Enerzjy Koöperaasje Duorsum Berltsum-Wier gas 
en elektriciteit afneemt van ons eigen coöperatief energiebedrijf Energie 
VanOns (Noordelijk Lokaal Duurzaam) zorgt ervoor dat er geld naar 
Berltsum en Wier komt voor nieuwe duurzame energie projecten in onze 
omgeving. Dit kan oplopen tot 75 euro per klant per jaar.

BESPAAR
Ieder zonnepaneel dat je koopt, levert je jaarlijks per saldo een besparing 
op van zo’n 14 euro via je energierekening. Je ontvangt namelijk 34 euro 
korting op je energierekening en betaalt een contributie van 20 euro per 
zonparticipatie per jaar aan de coöperatie. Zo ontvang je per saldo een 
korting van 14 euro per zonparticipatie per jaar.

Meer informatie:
www.duorsumberltsumwier.frl

BESPAAR, BESCHERM EN STEUN

KOOP ZONNEPANELEN
MET DUORSUM BERLTSUM-WIER EN



voornaam:

achternaam:

straat en huisnummer:

postcode:

plaats:

email:

telefoon:

* Of mail je gegevens naar info@duorsumberltsumwier.frl

    Benader mij om deelname aan Zonnecollectief Berltsum - Wier van Enerzjy 

Koöperaasje Duorsum Berltsum-Wier te bespreken.

    Ik wil  [aantal] panelen (participaties) aanschaffen en bespaar zo jaarlijks 

naar verwachting 14 euro per paneel op mijn energierekening!

Handtekening:

Enerzjy Koöperaasje Duorsum Berltsum-Wier is een vrijwilligersinitiatief 
die de dorpen Berltsum en Wier wil verduurzamen. De Coöperatie plaatst 
200 zonnepanelen op beschikbaar gestelde daken in de dorpen Berltsum 
en Wier. En hier hebben wij jouw hulp bij nodig.

Iedereen in Berltsum, Wier en de directe omgeving kan meedoen door 
zonnepanelen te kopen in het project in de vorm van zonparticipaties. Particulieren, 
verenigingen, bedrijven, dorpshuizen, kerken: iedereen kan meedoen. Dit project 
is ook uitermate geschikt voor mensen die geen zonnepanelen kunnen plaatsen 
op eigen dak. Denk bijvoorbeeld aan woningen in beschermd dorpsgezicht, 
monumenten en bewoners van een appartementencomplex. Meedoen kan 
al vanaf één zonparticipatie voor 99 euro. Zo help je mee om onze regio te 
verduurzamen. Je ontvangt daarnaast ook nog eens de komende 15 jaar een 
korting van 14 euro op je energienota. Na 15 jaar heb je dus 210 euro korting 
ontvangen met een inleg van 99 euro! Zie de tabel hiernaast voor deelname met 
meerdere zonnepanelen en wat dit voor jouw betekent.

WAAROM IS JOUW DEELNAME BELANGRIJK?
Heel simpel, de aarde warmt op! Om de schade te beperken zullen we 
gezamenlijk moeten overstappen van fossiele energiebronnen naar duurzame 
energiebronnen. Laten we met elkaar in Berltsum en Wier het goede voorbeeld 
geven door lokaal meer duurzame energie op te wekken. Daarnaast is deelname 
aan het project ook goed voor de portemonnee want je ontvangt namelijk de 
komende 15 jaar een jaarlijkse energiebelasting korting op jouw energienota! 
Dat je een korting op je energiebelasting ontvangt is door de overheid voor 15 
jaar gegarandeerd.

ZONNECOLLECTIEF 
BERLTSUM-WIER

ik wil ook bijdragen aan
een beter klimaat!JA,

Ieder zonnepaneel dat je koopt in de vorm van een zonparticipatie, levert je jaarlijks een besparing 
op je energierekening op van zo’n 14 euro. Je verdient de eenmalige inleg in 7 tot 8 jaar terug.

AANTAL 
PANELEN

STROOM 
OPBRENGST     

(KWH)

EENMALIGE 
INLEG

BESPARING OP 
ENERGIENOTA

(PER JAAR)*

TOTALE 
BESPARING 
(OVER 15 JAAR)

HET 
VOORDEEL NA 

15 JAAR

1 250 € 99,00 € 14,00 € 210,00 € 111,00

2 500 € 198,00 € 28,00 € 420,00 € 222,00

3 750 € 297,00 € 42,00 € 630,00 € 333,00

4 1000 € 396,00 € 56,00 € 840,00 € 444,00

5 1250 € 495,00 € 70,00 € 1.050,00 € 555,00

6 1500 € 594,00 €  84,00 € 1.260,00 € 666,00

8 2000 € 792,00 € 112,00 € 1.680,00 € 888,00

10 2500 € 990,00 € 140,00 € 2.100,00 € 1.110,00

12 3000 € 1.188,00 € 168,00 € 2.520,00 € 1.332,00

14 3500 € 1.386,00 € 196,00 € 2.940,00 € 1.554,00

16 4000 € 1.584,00 € 224,00 € 3.360,00 € 1.776,00

18 4500 € 1.782,00 € 252,00 € 3.780,00 € 1.998,00

20 5000 € 1.980,00 € 280,00 € 4.200,00 € 2.220,00

De stroomopbrengst fluctueert jaarlijks licht, deze is afhankelijk van het aantal uren zon. De 
financiële besparing is afhankelijk van, en komt voort uit, vrijstelling van energiebelasting 
over de zelf opgewekte elektriciteit met de deelname.

BESCHERM STEUN
KOOP  BESPAAR

*  Op deze jaarlijkse besparing is de jaarlijkse contributie van 20 euro voor Duorsum 
Berltsum-Wier voor rente en aflossing reeds in mindering gebracht. De hoogte van de 
contributie is afhankelijk van de jaarlijkse projectkosten.




