OVEREENKOMST VOOR ZONNESTROOM HOOFDDORP
HOF VAN PAMPUS

Vastrecht bijdrage ZonneStroom
Door ondertekening van deze Overeenkomst verbindt Contractant zich de Vastrecht
bijdrage voor ZonneStroom van ZON Energie Hoofddorp Pampus B.V. af te nemen
tegen een vaste Vergoeding conform het tarievenblad.
Gegevens Contractant (invullen in blokletters)
Naam, voorletters
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Straatnaam, huisnummer (nieuw)
Postcode, woonplaats

Ondertekening
Naam Contractant:

Datum, Plaats:

ZON Energie Hoofddorp Pampus B.V.
T 085 – 822 03 30
E administratie@bijzon.nl
A Postbus 22, 1715 ZG Spanbroek

KvK 69274886
Btw nr. 824258587B01
IBAN: NL65 INGB 0666 8751 11

Handtekening:

bijZON.nl

TARIEVENBLAD 2019 HOOFDDORP PAMPUS

Tarieven 2019
(Alle bedragen zijn inclusief btw)
Product
Vastrecht warmte en warm tapwater, basis
Meetdienst
Huur & onderhoud afleverset
Totaal vastrecht warmte en warm
tapwater*

Eenheid
per maand
per maand
per maand
per maand

2019 incl. btw
€
26,58
€
2,16
€
19,00
€
47,74

Vast recht beschikbaar vermogen dak**

per maand

€

14,56

Vastrecht koude

per maand

€

12,88

Verbruik warmte
Verbruik warm tapwater

per GJ
per m3

€
€

28,47
8,26

Administratiekosten bij overschrijving***

per maand

€

5,00

*)

Op uw factuur wordt het totale vastrecht als één bedrag weergegeven

**)

U betaalt een vastrecht voor het vermogen uit de zonnestroominstallatie van eigen dak dat aan u ter beschikking
wordt gesteld.

***)

Administratiekosten zijn alleen bij handmatige overschrijving verschuldigd

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
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INCASSO MACHTIGING HOOFDDORP HOF VAN PAMPUS

De heer/mevrouw/familie:

_________________________________________________

Adres:

_________________________________________________

Postcode, woonplaats:

_________________________________________________

Ik kies/wij kiezen voor betaling van de voorschotfacturen en afrekeningen voor:

Automatische incasso
Hierbij machtig ik,
(Uw) naam:

_________________________________________________________

ZON Energie Hoofddorp Pampus B.V., rekeningnummer NL65 INGB 0666 8751 11 , incassant ID
NL18ZZZ692748860000 het maandelijkse voorschotbedrag en afrekeningen af te schrijven middels
automatische incasso van rekening:
IBAN Rekeningnummer:

_________________________________________________________

T.n.v.:

_________________________________________________________

Datum:

_________________________________________________________

Plaats:

_________________________________________________________

Handtekening:

_________________________________________________________

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan ZON Energie Hoofddorp Pampus
B.V. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het bedrag van de
voorschotfacturen en afrekeningen van uw rekening af te schijven en aan uw bank om doorlopend
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ZON Energie
Hoofddorp Pampus B.V.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
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bijZON.nl

COLLECTIEVE ZONNESTROOM INSTALLATIE HOOFDDORP
HOF VAN PAMPUS
Bespaar ruim 7% op uw elektriciteitskosten per jaar door gebruik te
maken van zonnestroom van uw eigen dak!
ZON Energie heeft in samenwerking met Bouwinvest en LENS – energie een collectieve
zonnestroom-installatie gerealiseerd. Alle bewoners kunnen daarvan profiteren. Op het
dak liggen 306 zonnepanelen. Deze zonnestroom komt binnen bij de 74
appartementen in het gebouw ‘Hof van Pampus’.
De zonnestroom wordt verdeeld naar de appartementen door “Herman de Zonnestoomverdeler”.
Herman de Zonnestroomverdeler dankt zijn naam aan Hermann Scheer, de Duitse politicus (19442010) die de “energiewende” in Duitsland mogelijk maakte.
Via Herman de Zonnestroomverdeler is de zonnestroom direct op de meterkast van uw woning
aangesloten. In uw groepenkast is hiervoor een aparte groep geïnstalleerd. Uw woning heeft
daarmee twee stroombronnen: ZonneStroom en uw normale stroomaansluiting van het
energiebedrijf naar keuze. Wat de panelen opwekken rekent u niet af met uw energiebedrijf en
omdat de zonnestroom goedkoper is betaalt u dus minder.
Zonnestroom die niet direct in de woning wordt gebruikt (bijvoorbeeld als u in de zomer op
vakantie bent) gaat terug het net op. Deze teruggeleverde stroom wordt verrekend met uw
jaarverbruik (bijvoorbeeld als in de winter de zon weinig schijnt). Iedere energieleverancier is
verplicht deze teruglevering te verrekenen op jaarbasis. Het enige dat u (als eerste bewoner) moet
doen is u aanmelden op www.energieleveren.nl De gegevens die U daarvoor nodig hebt vindt u bij
deze brief.
Online gemak
Hoeveel stroom de zonnepanelen opwekken is mede afhankelijk van het weer. Op internet en met
de “MijnHerman” app heeft u direct inzicht in de hoeveelheid opgewekte zonnestroom. Ook is het
mogelijk om uw energieverbruik in de app zichtbaar te maken als u zich daarvoor aanmeldt op het
Herman platform.
Uw vastrechtbijdrage wordt op het vermogen in WP gebaseerd.
Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Watt Piek (WP). Zonnestroom die daarmee
wordt opgewekt, wordt uitgedrukt in kWh.
1.000 WP vermogen levert per jaar ongeveer 750 kWh op. Voor uw woning is ca. 1.322 WP
beschikbaar, de verwachte opbrengst hiervan is 1.000 kWh.
Uw vastrechtbijdrage wordt gebaseerd op het opgestelde vermogen, niet op de productie. De
bijdrage is gekoppeld aan de verwachte jaarlijkse opbrengst van 1.000 kWh uit het voorbeeld. De
volgende rekensom wordt gehanteerd:
Vermogen * conversie WP naar kWh * tarief
Voor een uitgebreide toelichting op deze berekening wordt verwezen naar de bijlage bij dit
document.
Vermogen:
Het vermogen van uw woning is een gegeven.
Conversie:
In het eerste jaar is deze geschat op 75%. Na één jaar is bekend wat de conversie echt is. Vanaf
het tweede jaar wordt de conversie vastgezet. Het volgende resteert dan:
Of de techniek goed werkt, en of er onverhoopt zicht storingen hebben voorgedaan. Dit
risico is voor ZON energie
Hoe hard de zon schijnt. De afwijking van de zoninstraling is in Nederland redelijk
voorspelbaar. Op basis van historische gegevens heeft de zoninstraling een variatie van +/3%.
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Tarief:
Het tarief wordt gebaseerd op de stroomtarieven:
Normale elektrakosten bij uw energieleverancier zijn als volgt opgebouwd:
7,9
14,2
22,1

cent
cent
cent

Leveringstarief
Wettelijke opslagen
Totaal

Voor de berekening van het ZonneStroom tarief rekenen wij 50% van het leveringstarief van het
voorgaande jaar (2018: 6,8 cent). Dit tarief wordt vermeerderd met de wettelijke opslagen:
3,4
14,2
17,6

cent
cent
cent

ZonneStroom
Wettelijke opslagen
Totaal

Door dit zo te doen is de ZonneStroom altijd iets goedkoper dan de stroom van uw energiebedrijf.
De tarieven worden bepaald o.b.v. de volgende referenties:
•
Stroomtarieven zoals gepubliceerd bij de RVO op www.energiecijfers.databank.nl
•
Wettelijke opslagen zoals gepubliceerd op www.belastingdienst.nl
NB: ieder huishouden krijgt standaard een bedrag terug van het betaalde vastrecht. In 2019 is dat
311,62 inclusief BTW. Sommige energiebedrijven verrekenen deze teruggave door in de
stroomprijs waardoor het lijkt of u een zeer laag tarief heeft en dat is soms verwarrend. De indruk
kan ontstaan dat de zonnestroom te duur is.
Meer over deze vaste teruggave vindt u onder de kop “Belastingvermindering energiebelasting” op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubelastingen/energiebelasting
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Bijlage: toelichting berekening Vastrecht bijdrage ZonneStroom

Zonnestroom tarief:
Referentie: Leveringstarief 2018

€

Omschrijving

50% van leveringstarief
Reguliere Energie Belasting (REB)
Opslag Duurzame Energie (ODE)

Prijs per kWh
zonnestroom tarief (50%)Bron
incl. btw
€
0,03406 energiecijfers.databank.nl
€
0,11934 belastingdienst.nl
€
0,02287 belastingdienst.nl

Totaal

€

Prijs vast recht
Omschrijving

€/WP

50% van leveringstarief
Reguliere Energie Belasting (REB)
Opslag Duurzame Energie (ODE)

incl. btw
€
€
€

0,02555
0,08951
0,01715

Totaal

€

0,13220

Vermogen
€

ZON Energie Hoofddorp Pampus B.V.
T 085-8220330
E administratie@bijzon.nl
A Postbus 22, 1715 ZG Spanbroek

0,17627

1.322

Vastrecht bijdrage zonnestroom / jr.

bijZON.nl

0,06812 energiecijfers.databank.nl

KvK 69274886
Btw nr. 824258587B01
IBAN: NL65 INGB 0666 8751 11

174,77

