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Molière Postcoderoos.

Bent u lid van een VvE en wilt u groene energie opwekken met zonnepanelen? Het
project ‘Molière -Postcoderoos’ is voor u dan dé kans om zelf groene energie op te
wekken en te profiteren van een lagere energierekening. Of de MolièrePostcoderoos inzetten als motor van uw VvE verduurzaming! Het project is een
initiatief van VVE010, de serviceorganisatie voor alle Rotterdamse VvE’s.

Kan ik meedoen?
Iedereen die in het postcodegebied 3076, 3075, 3079, 3084 woont, kan meedoen aan
het project. Rendabel zonnepanelen aanschaffen ook als u zelf geen geschikt dak
heeft voor het plaatsen van zonnepanelen..
Hoe werkt het?
1. Wanneer u mee wilt doen wordt u lid van de energiecorporatie DUURZAAM010.
Neem hiervoor contact op met VVE010.
2. U koopt van DUURZAAM010 één of meerdere certificaten a €100,-.
Met een certificaat koopt u de productie van 80 kWh. En bespaart u 36 Kg Co2
uitstoot.
3. Vanaf het moment dat de zonnepaneleninstallatie in werking gaat, geldt de
Postcoderoosregeling: dit betekent dat alle deelnemers 15 jaar gegarandeerd
profiteren van een energiebelastingkorting (à 12,2 ct. incl. btw).
Wel de lusten, niet de lasten
De energiecoöperatie DUURZAAM010 koopt met de opbrengst van de certificaten de
zonnepaneleninstallatie. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor:
1. Het regelen van de belastingverlaging met de belastingdienst,
2. Het installeren van de zonnepaneleninstallatie,
3. Het onderhoud gedurende 15 jaar.
Door het lidmaatschap van de coöperatie bent u of uw VvE dus mede-eigenaar van
de installatie. Naast het checken van uw opstalverzekering voor de verzekering van
de panelen hoeft u verder eigenlijk niets te doen.
De Postcoderegeling maakt verduurzamen betaalbaar zo lang de zon blijft schijnen:
1. De overheid maakt het rendabel door een korting te geven op de
energiebelasting
2. De overheid koppelt hieraan de eis dit in een collectief verband uit te voeren.

Alles op een rij
 Prijs per certificaat: € 100, Geschatte productie per certificaat: 80 kWh
 Geschatte opbrengst per certificaat: € 10,- per jaar
 Het is geen bancair product. U kunt een rendement verwachten van meer dan 3%
 De hoogte van het rendement is afhankelijk van het aantal zonuren.
 Energiecoöperatie DUURZAAM010 is in oprichting. Bij genoeg aanvragen wordt
DUURZAAM010 actief. Completum verzorgd de professionele ondersteuning van
DUURZAAM010. Zo wordt een optimaal evenwicht gecreëerd tussen
burgerparticipatie en professionele partijen.
Postcoderoos:

Bruikbare (Rotterdamse) postcodes voor Postcoderoos zijn 3076, 3075, 3079 en 3084.
En wat gebeurt er na 15 jaar?
Na 15 jaar besluit de energiecoöperatie (die dus bestaat uit alle deelnemers van het
project) wat er met de zonnepaneleninstallatie gebeurt. Na 15 jaar gebruik zal het
paneel altijd nog een rendement hebben van 90%. De installatie kan hierna dus nog
eens 10 jaar volop worden geëxploiteerd. Wat een uiteindelijke levensduur van 25
jaar of meer oplevert.
Wat kan DUURZAAM010 nog meer tijdens deze periode? - Verduurzamen met uw
certificaten. Bent u benieuwd hoe u uw VvE nog meer kan verduurzamen, ook met de
inzet van uw certificaten? Vertel ons uw wensen en we kijken samen wat kan. Met
het meeste comfort en de grootste besparing. Het hoeft niet groots en duur, we
kijken wat past bij uw wensen en budget.
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