
 

Individuele overzichten actieve zonnecentrales  

Inleiding: 

Dit is de tweede keer dat voor alle actieve zonnecentrales, individueel, de productie en financiële stand 

van zaken wordt weergegeven. We proberen de overzichten continu te verbeteren en hopen hiermee 

deelnemers zo goed mogelijk te informeren.  

Leeswijzer productierapporten: 

De productierapporten geven voor ieder centrale de totale opbrengst weer voor het afgelopen 

kalenderjaar. In dit overzicht wordt ook een vergelijking gegeven van de werkelijke stroomopbrengst 

t.o.v. ingeschatte stroomopbrengst in de businesscase. 

Leeswijzer financiële overzichten: 

Aangezien deelnemers meedoen met een verschillend aantal zonnepanelen, is ervoor gekozen om de 

financiële stand van zaken per paneel weer te geven. Voor uw persoonlijke resultaat kunt u de 

weergegeven bedragen vermenigvuldigen met het aantal panelen dat u heeft. 

Belangrijk voor deelnemers van de eerste postcoderoosregeling is dat een aanzienlijk deel van de 

opbrengsten via de energiemaatschappij gaan en een ander deel van de opbrengsten en kosten via 

Buurtstroom lopen. In de financiële overzichten wordt dit weergegeven en toegelicht. 

Eerste uitkering voor deelnemers van Hoograven de Arm: 

Tijdens de vorige ALV is de standaard werkwijze ‘uitkeringen aan deelnemers’ vastgesteld. Deelnemers 

van Hoograven de Arm ontvangen dit kalenderjaar een uitkering van maar liefst € 61,11 per paneel. Deze 

uitkering is relatief groot, omdat naast het opgebouwde resultaat er ook een groot startvermogen was. 

Inhoudsopgave / volgorde overzichten per zonnecentrale: 

1. Hoograven de Arm  

2. Molenstraat  

3. Griftkwartier 1  

4. Griftkwartier 2  

5. Zuilen 

6. Bunnik  

7. Werkhoven  

8. De Wissel 

9. Griftkwartier 3 

10. IJsselstein De Oever   (enkel productierapport, financieel overzicht vanaf volgend jaar) 

11. NOG NIET – Rehobothkerk (productierapport en financieel overzicht vanaf volgend jaar) 



Productieverwachting

Conform Businesscase

Productie 2020

Verschil

vinkje

Het systeem heeft in juni en juli wat problemen gehad. Het systeem heeft verder 

goed geproduceerd.
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Huawei

Opmerkingen en acties

250 x 265 Wp

Talesun

20 huishoudens voorzien van één jaar energie 27.594 kg CO2 bespaard

Productie per maand

Installatie 1

57.672

60.039

2.367

plaatje plaatje

logo

Productierapport zonnepanelen

Jaarrapportage 2020

Hoograven de Arm

Productie

Totale productie dit jaar: 60.039 kWh (3 % meer dan gemiddeld verwacht) 

Zoninstraling dit jaar: 1.125 kWh/m2 (12 % meer dan  gemiddeld)

Hoeveel is dit?
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 Centrale: de Arm Overzicht per: 31-12-2020
 Officiele startdatum: 01-06-2017
 Aantal panelen: 250 

 Financieel overzicht per paneel
 Voor uw persoonlijke situatie: vermenigvuldig bedragen met uw aantal panelen.

Alle jaren samen
Via Buurtstroom

#1: Opbrengsten € 56,43
#2: Kosten -€ 22,53
#3: Resultaat via Buurtstroom € 33,90 per paneel

Via uw energiemaatschappij
#4: Opbrengsten € 111,28
#5: Kosten € 0,00
#6: Resultaat via energiemaatschappij € 111,28 per paneel

Totaaloverzicht 
#3: Resultaat via Buurtstroom € 33,90
#6: Resultaat via energiemaatschappij € 111,28
#7: Eindtotaal privéresultaat € 145,17 per paneel

 Huidig financiele stand per paneel:
#8: Kapitaalstorting deelnemers € 331,25
#9: Aanschafwaarde + eenmalige kosten -€ 279,04

#10: Beginstand reserve € 52,21
#3: Resultaat via Buurtstroom € 33,90

#11: Eindstand reserve € 86,11 per paneel

Toelichtingen:
#1: Opbrengsten: stroomverkoop en bonus voor deelnemers die klant zijn bij "samen OM".
#2: Kosten: betreft adminstratie-, communicatie en verzekeringskosten.
#3: Resultaat via Buurtstroom: verschil tussen opbrengsten en kosten van de centrale.

#4: Opbrengsten: via uw energiemaatschappij ontvangt u teruggave energiebelasting. 
Onze berekening gaat uit van volledige belasting teruggave, waar u recht op heeft indien:
-> U verbruikt meer stroom dan dat u opwekt.   -> U produceert maximaal 10.000 kWh/jaar.

#5: Kosten: mogelijk berekent uw energiemaatschappij hiervoor administratiekosten.
#6: Resultaat via energiemaatschappij: verschil tussen opbrengsten en kosten.
#7: Eindtotaal privéresultaat: per paneel is uw eindresultaat de optelling van #3 en #6.

Hiervan kan u een deel reeds ontvangen hebben en een deel nog te goed hebben.

#8: Kapitaalstorting deelnemers: het bedrag dat u per paneel heeft ingelegd.
#9: Aanschafwaarde + eenmalige kosten: de investering die gedaan is voor deze centrale.

#10: Reserve op startdatum centrale: het verschil tussen #8 en #9.
#11: Reserve van de centrale op het moment van dit overzicht. 

De coöperatie zal driejaarlijks een uitkering doen op voorwaarde dat de reserve > €45 per paneel is.
Een deel van de reserve (€ 25 per paneel) wordt bewaard t/m het afbreken van de centrale.



Productieverwachting

Conform Businesscase

Productie 2020

Verschil

vinkje

Het systeem heeft goed geproduceerd.
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Huawei

Opmerkingen en acties

104 x 290 Wp

BenQ Full Black

9 huishoudens voorzien van één jaar energie 12.927 kg CO2 bespaard

Productie per maand

Installatie 1

25.598

28.126

2.528

plaatje plaatje

logo

Productierapport zonnepanelen

Jaarrapportage 2020

Molenstraat

Productie

Totale productie dit jaar: 28.126 kWh (9 % meer dan gemiddeld verwacht) 

Zoninstraling dit jaar: 1.125 kWh/m2 (12 % meer dan  gemiddeld)

Hoeveel is dit?
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 Centrale: Molenstraat Overzicht per: 31-12-2020
 Officiele startdatum: 01-09-2017
 Aantal panelen: 104 

 Financieel overzicht per paneel
 Voor uw persoonlijke situatie: vermenigvuldig bedragen met uw aantal panelen.

Alle jaren samen
Via Buurtstroom

#1: Opbrengsten € 59,98
#2: Kosten -€ 24,99
#3: Resultaat via Buurtstroom € 34,99 per paneel

Via uw energiemaatschappij
#4: Opbrengsten € 103,06
#5: Kosten € 0,00
#6: Resultaat via energiemaatschappij € 103,06 per paneel

Totaaloverzicht 
#3: Resultaat via Buurtstroom € 34,99
#6: Resultaat via energiemaatschappij € 103,06
#7: Eindtotaal privéresultaat € 138,05 per paneel

 Huidig financiele stand per paneel:
#8: Kapitaalstorting deelnemers € 362,50
#9: Aanschafwaarde + eenmalige kosten -€ 413,44

#10: Beginstand reserve -€ 50,94
#3: Resultaat via Buurtstroom € 34,99

#11: Eindstand reserve -€ 15,95 per paneel

Toelichtingen:
#1: Opbrengsten: stroomverkoop en bonus voor deelnemers die klant zijn bij "samen OM".
#2: Kosten: betreft adminstratie-, communicatie en verzekeringskosten.
#3: Resultaat via Buurtstroom: verschil tussen opbrengsten en kosten van de centrale.

#4: Opbrengsten: via uw energiemaatschappij ontvangt u teruggave energiebelasting. 
Onze berekening gaat uit van volledige belasting teruggave, waar u recht op heeft indien:
-> U verbruikt meer stroom dan dat u opwekt.   -> U produceert maximaal 10.000 kWh/jaar.

#5: Kosten: mogelijk berekent uw energiemaatschappij hiervoor administratiekosten.
#6: Resultaat via energiemaatschappij: verschil tussen opbrengsten en kosten.
#7: Eindtotaal privéresultaat: per paneel is uw eindresultaat de optelling van #3 en #6.

Hiervan kan u een deel reeds ontvangen hebben en een deel nog te goed hebben.

#8: Kapitaalstorting deelnemers: het bedrag dat u per paneel heeft ingelegd.
#9: Aanschafwaarde + eenmalige kosten: de investering die gedaan is voor deze centrale.

#10: Reserve op startdatum centrale: het verschil tussen #8 en #9.
#11: Reserve van de centrale op het moment van dit overzicht. 

De coöperatie zal driejaarlijks een uitkering doen op voorwaarde dat de reserve > €45 per paneel is.
Een deel van de reserve (€ 25 per paneel) wordt bewaard t/m het afbreken van de centrale.



Productieverwachting

Conform Businesscase

Productie 2020

Verschil

vinkje

Het systeem heeft goed geproduceerd.
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SMA 

Opmerkingen en acties

210 x 270 Wp

REC

18 huishoudens voorzien van één jaar energie 24.722 kg CO2 bespaard

Productie per maand

Installatie 1

48.500

53.791

5.291

plaatje plaatje

logo

Productierapport zonnepanelen

Jaarrapportage 2020

Griftkwartier 1

Productie

Totale productie dit jaar: 53.791 kWh (4 % meer dan gemiddeld verwacht) 

Zoninstraling dit jaar: 1.125 kWh/m2 (12 % meer dan  gemiddeld)

Hoeveel is dit?
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 Centrale: Griftkwartier 1 Overzicht per: 31-12-2020
 Officiele startdatum: 01-06-2018
 Aantal panelen: 210

 Financieel overzicht per paneel
 Voor uw persoonlijke situatie: vermenigvuldig bedragen met uw aantal panelen.

Alle jaren samen
Via Buurtstroom

#1: Opbrengsten € 42,60
#2: Kosten -€ 19,44
#3: Resultaat via Buurtstroom € 23,17 per paneel

Via uw energiemaatschappij
#4: Opbrengsten € 81,14
#5: Kosten € 0,00
#6: Resultaat via energiemaatschappij € 81,14 per paneel

Totaaloverzicht 
#3: Resultaat via Buurtstroom € 23,17
#6: Resultaat via energiemaatschappij € 81,14
#7: Eindtotaal privéresultaat € 104,31 per paneel

 Huidig financiele stand per paneel:
#8: Kapitaalstorting deelnemers € 300,00
#9: Aanschafwaarde + eenmalige kosten -€ 278,63

#10: Beginstand reserve € 21,37
#3: Resultaat via Buurtstroom € 23,17

#11: Eindstand reserve € 44,53 per paneel

Toelichtingen:
#1: Opbrengsten: stroomverkoop en bonus voor deelnemers die klant zijn bij "samen OM".
#2: Kosten: betreft adminstratie-, communicatie en verzekeringskosten.
#3: Resultaat via Buurtstroom: verschil tussen opbrengsten en kosten van de centrale.

#4: Opbrengsten: via uw energiemaatschappij ontvangt u teruggave energiebelasting. 
Onze berekening gaat uit van volledige belasting teruggave, waar u recht op heeft indien:
-> U verbruikt meer stroom dan dat u opwekt.   -> U produceert maximaal 10.000 kWh/jaar.

#5: Kosten: mogelijk berekent uw energiemaatschappij hiervoor administratiekosten.
#6: Resultaat via energiemaatschappij: verschil tussen opbrengsten en kosten.
#7: Eindtotaal privéresultaat: per paneel is uw eindresultaat de optelling van #3 en #6.

Hiervan kan u een deel reeds ontvangen hebben en een deel nog te goed hebben.

#8: Kapitaalstorting deelnemers: het bedrag dat u per paneel heeft ingelegd.
#9: Aanschafwaarde + eenmalige kosten: de investering die gedaan is voor deze centrale.

#10: Reserve op startdatum centrale: het verschil tussen #8 en #9.
#11: Reserve van de centrale op het moment van dit overzicht. 

De coöperatie zal driejaarlijks een uitkering doen op voorwaarde dat de reserve > €45 per paneel is.
Een deel van de reserve (€ 25 per paneel) wordt bewaard t/m het afbreken van de centrale.



Productieverwachting

Conform Businesscase

Productie 2020

Verschil

vinkje

Het systeem heeft goed geproduceerd.
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SMA 

Opmerkingen en acties

210 x 275 Wp

Canadian Solar

18 huishoudens voorzien van één jaar energie 25.146 kg CO2 bespaard

Productie per maand

Installatie 1

49.300

54.712

5.412

plaatje plaatje

logo

Productierapport zonnepanelen

Jaarrapportage 2020

Griftkwartier 2

Productie

Totale productie dit jaar: 54.712 kWh (4 % meer dan gemiddeld verwacht) 

Zoninstraling dit jaar: 1.125 kWh/m2 (12 % meer dan  gemiddeld)

Hoeveel is dit?
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 Centrale: Griftkwartier 2 Overzicht per: 31-12-2020
 Officiele startdatum: 01-10-2018
 Aantal panelen: 210

 Financieel overzicht per paneel
 Voor uw persoonlijke situatie: vermenigvuldig bedragen met uw aantal panelen.

Alle jaren samen
Via Buurtstroom

#1: Opbrengsten € 36,62
#2: Kosten -€ 17,22
#3: Resultaat via Buurtstroom € 19,40 per paneel

Via uw energiemaatschappij
#4: Opbrengsten € 61,09
#5: Kosten € 0,00
#6: Resultaat via energiemaatschappij € 61,09 per paneel

Totaaloverzicht 
#3: Resultaat via Buurtstroom € 19,40
#6: Resultaat via energiemaatschappij € 61,09
#7: Eindtotaal privéresultaat € 80,49 per paneel

 Huidig financiele stand per paneel:
#8: Kapitaalstorting deelnemers € 300,00
#9: Aanschafwaarde + eenmalige kosten -€ 277,53

#10: Beginstand reserve € 22,47
#3: Resultaat via Buurtstroom € 19,40

#11: Eindstand reserve € 41,86 per paneel

Toelichtingen:
#1: Opbrengsten: stroomverkoop en bonus voor deelnemers die klant zijn bij "samen OM".
#2: Kosten: betreft adminstratie-, communicatie en verzekeringskosten.
#3: Resultaat via Buurtstroom: verschil tussen opbrengsten en kosten van de centrale.

#4: Opbrengsten: via uw energiemaatschappij ontvangt u teruggave energiebelasting. 
Onze berekening gaat uit van volledige belasting teruggave, waar u recht op heeft indien:
-> U verbruikt meer stroom dan dat u opwekt.   -> U produceert maximaal 10.000 kWh/jaar.

#5: Kosten: mogelijk berekent uw energiemaatschappij hiervoor administratiekosten.
#6: Resultaat via energiemaatschappij: verschil tussen opbrengsten en kosten.
#7: Eindtotaal privéresultaat: per paneel is uw eindresultaat de optelling van #3 en #6.

Hiervan kan u een deel reeds ontvangen hebben en een deel nog te goed hebben.

#8: Kapitaalstorting deelnemers: het bedrag dat u per paneel heeft ingelegd.
#9: Aanschafwaarde + eenmalige kosten: de investering die gedaan is voor deze centrale.

#10: Reserve op startdatum centrale: het verschil tussen #8 en #9.
#11: Reserve van de centrale op het moment van dit overzicht. 

De coöperatie zal driejaarlijks een uitkering doen op voorwaarde dat de reserve > €45 per paneel is.
Een deel van de reserve (€ 25 per paneel) wordt bewaard t/m het afbreken van de centrale.



Productieverwachting

Conform Businesscase

Productie 2020

Verschil

vinkje

Het systeem heeft goed geproduceerd.
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Huawei

Opmerkingen en acties

226 x 300 Wp

JA Solar

21 huishoudens voorzien van één jaar energie 29.194 kg CO2 bespaard

Productie per maand

Installatie 1

58.051

63.521

5.470

plaatje plaatje

logo

Productierapport zonnepanelen

Jaarrapportage 2020

Zuilen

Productie

Totale productie dit jaar: 63.521 kWh (9 % meer dan gemiddeld verwacht) 

Zoninstraling dit jaar: 1.125 kWh/m2 (12 % meer dan  gemiddeld)

Hoeveel is dit?
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 Centrale: Zuilen Overzicht per: 31-12-2020
 Officiele startdatum: 01-11-2018
 Aantal panelen: 226

 Financieel overzicht per paneel
 Voor uw persoonlijke situatie: vermenigvuldig bedragen met uw aantal panelen.

Alle jaren samen
Via Buurtstroom

#1: Opbrengsten € 38,60
#2: Kosten -€ 17,66
#3: Resultaat via Buurtstroom € 20,94 per paneel

Via uw energiemaatschappij
#4: Opbrengsten € 67,05
#5: Kosten € 0,00
#6: Resultaat via energiemaatschappij € 67,05 per paneel

Totaaloverzicht 
#3: Resultaat via Buurtstroom € 20,94
#6: Resultaat via energiemaatschappij € 67,05
#7: Eindtotaal privéresultaat € 87,99 per paneel

 Huidig financiele stand per paneel:
#8: Kapitaalstorting deelnemers € 331,25
#9: Aanschafwaarde + eenmalige kosten -€ 301,44

#10: Beginstand reserve € 29,81
#3: Resultaat via Buurtstroom € 20,94

#11: Eindstand reserve € 50,75 per paneel

Toelichtingen:
#1: Opbrengsten: stroomverkoop en bonus voor deelnemers die klant zijn bij "samen OM".
#2: Kosten: betreft adminstratie-, communicatie en verzekeringskosten.
#3: Resultaat via Buurtstroom: verschil tussen opbrengsten en kosten van de centrale.

#4: Opbrengsten: via uw energiemaatschappij ontvangt u teruggave energiebelasting. 
Onze berekening gaat uit van volledige belasting teruggave, waar u recht op heeft indien:
-> U verbruikt meer stroom dan dat u opwekt.   -> U produceert maximaal 10.000 kWh/jaar.

#5: Kosten: mogelijk berekent uw energiemaatschappij hiervoor administratiekosten.
#6: Resultaat via energiemaatschappij: verschil tussen opbrengsten en kosten.
#7: Eindtotaal privéresultaat: per paneel is uw eindresultaat de optelling van #3 en #6.

Hiervan kan u een deel reeds ontvangen hebben en een deel nog te goed hebben.

#8: Kapitaalstorting deelnemers: het bedrag dat u per paneel heeft ingelegd.
#9: Aanschafwaarde + eenmalige kosten: de investering die gedaan is voor deze centrale.

#10: Reserve op startdatum centrale: het verschil tussen #8 en #9.
#11: Reserve van de centrale op het moment van dit overzicht. 

De coöperatie zal driejaarlijks een uitkering doen op voorwaarde dat de reserve > €45 per paneel is.
Een deel van de reserve (€ 25 per paneel) wordt bewaard t/m het afbreken van de centrale.



Productieverwachting

Conform Businesscase

Productie 2020

Verschil

vinkje

Het systeem heeft in de zomer wat problemen gehad. De productie is daarom 

iets lager dan verwacht.
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Huawei

Opmerkingen en acties

216 x 275 Wp

TrinaSolar 

17 huishoudens voorzien van één jaar energie 23.160 kg CO2 bespaard

Productie per maand

Installatie 1

50.900

50.392

-508

plaatje plaatje

logo

Productierapport zonnepanelen

Jaarrapportage 2020

Bunnik

Productie

Totale productie dit jaar: 50.392 kWh (2 % minder dan gemiddeld verwacht) 

Zoninstraling dit jaar: 1.125 kWh/m2 (12 % meer dan  gemiddeld)

Hoeveel is dit?
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 Centrale: Bunnik Overzicht per: 31-12-2020
 Officiele startdatum: 01-12-2018
 Aantal panelen: 216

 Financieel overzicht per paneel
 Voor uw persoonlijke situatie: vermenigvuldig bedragen met uw aantal panelen.

Alle jaren samen
Via Buurtstroom

#1: Opbrengsten € 30,73
#2: Kosten -€ 13,93
#3: Resultaat via Buurtstroom € 16,79 per paneel

Via uw energiemaatschappij
#4: Opbrengsten € 58,54
#5: Kosten € 0,00
#6: Resultaat via energiemaatschappij € 58,54 per paneel

Totaaloverzicht 
#3: Resultaat via Buurtstroom € 16,79
#6: Resultaat via energiemaatschappij € 58,54
#7: Eindtotaal privéresultaat € 75,33 per paneel

 Huidig financiele stand per paneel:
#8: Kapitaalstorting deelnemers € 300,00
#9: Aanschafwaarde + eenmalige kosten -€ 283,89

#10: Beginstand reserve € 16,11
#3: Resultaat via Buurtstroom € 16,79

#11: Eindstand reserve € 32,91 per paneel

Toelichtingen:
#1: Opbrengsten: stroomverkoop en bonus voor deelnemers die klant zijn bij "samen OM".
#2: Kosten: betreft adminstratie-, communicatie en verzekeringskosten.
#3: Resultaat via Buurtstroom: verschil tussen opbrengsten en kosten van de centrale.

#4: Opbrengsten: via uw energiemaatschappij ontvangt u teruggave energiebelasting. 
Onze berekening gaat uit van volledige belasting teruggave, waar u recht op heeft indien:
-> U verbruikt meer stroom dan dat u opwekt.   -> U produceert maximaal 10.000 kWh/jaar.

#5: Kosten: mogelijk berekent uw energiemaatschappij hiervoor administratiekosten.
#6: Resultaat via energiemaatschappij: verschil tussen opbrengsten en kosten.
#7: Eindtotaal privéresultaat: per paneel is uw eindresultaat de optelling van #3 en #6.

Hiervan kan u een deel reeds ontvangen hebben en een deel nog te goed hebben.

#8: Kapitaalstorting deelnemers: het bedrag dat u per paneel heeft ingelegd.
#9: Aanschafwaarde + eenmalige kosten: de investering die gedaan is voor deze centrale.

#10: Reserve op startdatum centrale: het verschil tussen #8 en #9.
#11: Reserve van de centrale op het moment van dit overzicht. 

De coöperatie zal driejaarlijks een uitkering doen op voorwaarde dat de reserve > €45 per paneel is.
Een deel van de reserve (€ 25 per paneel) wordt bewaard t/m het afbreken van de centrale.



Productieverwachting

Conform Businesscase

Productie 2020

Verschil

vinkje

Het systeem heeft goed geproduceerd.
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SAJ Suntrio

Opmerkingen en acties

234 x 290 Wp

Sunrise

23 huishoudens voorzien van één jaar energie 31.630 kg CO2 bespaard

Productie per maand

Installatie 1

58.460

68.821

10.361

plaatje plaatje

logo

Productierapport zonnepanelen

Jaarrapportage 2020

Werkhoven

Productie

Totale productie dit jaar: 68.821 kWh (20 % meer dan gemiddeld verwacht) 

Zoninstraling dit jaar: 1.125 kWh/m2 (12 % meer dan  gemiddeld)

Hoeveel is dit?
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 Centrale: Werkhoven Overzicht per: 31-12-2020
 Officiele startdatum: 01-05-2019
 Aantal panelen: 234

 Financieel overzicht per paneel
 Voor uw persoonlijke situatie: vermenigvuldig bedragen met uw aantal panelen.

Alle jaren samen
Via Buurtstroom

#1: Opbrengsten € 31,26
#2: Kosten -€ 12,86
#3: Resultaat via Buurtstroom € 18,41 per paneel

Via uw energiemaatschappij
#4: Opbrengsten € 60,40
#5: Kosten € 0,00
#6: Resultaat via energiemaatschappij € 60,40 per paneel

Totaaloverzicht 
#3: Resultaat via Buurtstroom € 18,41
#6: Resultaat via energiemaatschappij € 60,40
#7: Eindtotaal privéresultaat € 78,81 per paneel

 Huidig financiele stand per paneel:
#8: Kapitaalstorting deelnemers € 320,00
#9: Aanschafwaarde + eenmalige kosten -€ 274,39

#10: Beginstand reserve € 45,61
#3: Resultaat via Buurtstroom € 18,41

#11: Eindstand reserve € 64,02 per paneel

Toelichtingen:
#1: Opbrengsten: stroomverkoop en bonus voor deelnemers die klant zijn bij "samen OM".
#2: Kosten: betreft adminstratie-, communicatie en verzekeringskosten.
#3: Resultaat via Buurtstroom: verschil tussen opbrengsten en kosten van de centrale.

#4: Opbrengsten: via uw energiemaatschappij ontvangt u teruggave energiebelasting. 
Onze berekening gaat uit van volledige belasting teruggave, waar u recht op heeft indien:
-> U verbruikt meer stroom dan dat u opwekt.   -> U produceert maximaal 10.000 kWh/jaar.

#5: Kosten: mogelijk berekent uw energiemaatschappij hiervoor administratiekosten.
#6: Resultaat via energiemaatschappij: verschil tussen opbrengsten en kosten.
#7: Eindtotaal privéresultaat: per paneel is uw eindresultaat de optelling van #3 en #6.

Hiervan kan u een deel reeds ontvangen hebben en een deel nog te goed hebben.

#8: Kapitaalstorting deelnemers: het bedrag dat u per paneel heeft ingelegd.
#9: Aanschafwaarde + eenmalige kosten: de investering die gedaan is voor deze centrale.

#10: Reserve op startdatum centrale: het verschil tussen #8 en #9.
#11: Reserve van de centrale op het moment van dit overzicht. 

De coöperatie zal driejaarlijks een uitkering doen op voorwaarde dat de reserve > €45 per paneel is.
Een deel van de reserve (€ 25 per paneel) wordt bewaard t/m het afbreken van de centrale.



Productieverwachting

Conform Businesscase

Productie 2020

Verschil

vinkje

Het systeem heeft goed geproduceerd.
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Huawei

Opmerkingen en acties

120 x 320 Wp

JA Solar

12 huishoudens voorzien van één jaar energie 16.842 kg CO2 bespaard

Productie per maand

Installatie 1

33.500

36.645

3.145

plaatje plaatje

logo

Productierapport zonnepanelen

Jaarrapportage 2020

De Wissel

Productie

Totale productie dit jaar: 36.645 kWh (7 % meer dan gemiddeld verwacht) 

Zoninstraling dit jaar: 1.125 kWh/m2 (12 % meer dan  gemiddeld)

Hoeveel is dit?
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 Centrale: De Wissel Overzicht per: 31-12-2020
 Officiele startdatum: 01-09-2019
 Aantal panelen: 120

 Financieel overzicht per paneel
 Voor uw persoonlijke situatie: vermenigvuldig bedragen met uw aantal panelen.

Alle jaren samen
Via Buurtstroom

#1: Opbrengsten € 24,41
#2: Kosten -€ 13,03
#3: Resultaat via Buurtstroom € 11,38 per paneel

Via uw energiemaatschappij
#4: Opbrengsten € 47,14
#5: Kosten € 0,00
#6: Resultaat via energiemaatschappij € 47,14 per paneel

Totaaloverzicht 
#3: Resultaat via Buurtstroom € 11,38
#6: Resultaat via energiemaatschappij € 47,14
#7: Eindtotaal privéresultaat € 58,52 per paneel

 Huidig financiele stand per paneel:
#8: Kapitaalstorting deelnemers € 335,00
#9: Aanschafwaarde + eenmalige kosten -€ 337,69

#10: Beginstand reserve -€ 2,69
#3: Resultaat via Buurtstroom € 11,38

#11: Eindstand reserve € 8,69 per paneel

Toelichtingen:
#1: Opbrengsten: stroomverkoop en bonus voor deelnemers die klant zijn bij "samen OM".
#2: Kosten: betreft adminstratie-, communicatie en verzekeringskosten.
#3: Resultaat via Buurtstroom: verschil tussen opbrengsten en kosten van de centrale.

#4: Opbrengsten: via uw energiemaatschappij ontvangt u teruggave energiebelasting. 
Onze berekening gaat uit van volledige belasting teruggave, waar u recht op heeft indien:
-> U verbruikt meer stroom dan dat u opwekt.   -> U produceert maximaal 10.000 kWh/jaar.

#5: Kosten: mogelijk berekent uw energiemaatschappij hiervoor administratiekosten.
#6: Resultaat via energiemaatschappij: verschil tussen opbrengsten en kosten.
#7: Eindtotaal privéresultaat: per paneel is uw eindresultaat de optelling van #3 en #6.

Hiervan kan u een deel reeds ontvangen hebben en een deel nog te goed hebben.

#8: Kapitaalstorting deelnemers: het bedrag dat u per paneel heeft ingelegd.
#9: Aanschafwaarde + eenmalige kosten: de investering die gedaan is voor deze centrale.

#10: Reserve op startdatum centrale: het verschil tussen #8 en #9.
#11: Reserve van de centrale op het moment van dit overzicht. 

De coöperatie zal driejaarlijks een uitkering doen op voorwaarde dat de reserve > €45 per paneel is.
Een deel van de reserve (€ 25 per paneel) wordt bewaard t/m het afbreken van de centrale.
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Conform Businesscase

Productie 2020

Verschil

vinkje

Het systeem is sinds 25 augustus verbonden met internet. 
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Huawei

Opmerkingen en acties

162 x 325 Wp

JA Solar

3 huishoudens voorzien van één jaar energie 4.258 kg CO2 bespaard

Productie per maand

Installatie 1

8.333

9.264

931

plaatje plaatje

logo

Productierapport zonnepanelen

Jaarrapportage 2020

Griftkwartier 3

Productie

Totale productie dit jaar: 9.264 kWh (10 % meer dan gemiddeld verwacht) 

Zoninstraling dit jaar: 1.125 kWh/m2 (12 % meer dan  gemiddeld)

Hoeveel is dit?
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 Centrale: Griftkwartier 3 Overzicht per: 31-12-2020
 Officiele startdatum: 01-07-2020
 Aantal panelen: 162

 Financieel overzicht per paneel
 Voor uw persoonlijke situatie: vermenigvuldig bedragen met uw aantal panelen.

Alle jaren samen
Via Buurtstroom

#1: Opbrengsten € 7,30
#2: Kosten -€ 4,75
#3: Resultaat via Buurtstroom € 2,55 per paneel

Via uw energiemaatschappij
#4: Opbrengsten € 0,00
#5: Kosten € 0,00
#6: Resultaat via energiemaatschappij € 0,00 per paneel

Totaaloverzicht 
#3: Resultaat via Buurtstroom € 2,55
#6: Resultaat via energiemaatschappij € 0,00
#7: Eindtotaal privéresultaat € 2,55 per paneel

 Huidig financiele stand per paneel:
#8: Kapitaalstorting deelnemers € 300,00
#9: Aanschafwaarde + eenmalige kosten -€ 295,36

#10: Beginstand reserve € 4,64
#3: Resultaat via Buurtstroom € 2,55

#11: Eindstand reserve € 7,18 per paneel

Toelichtingen:
#1: Opbrengsten: stroomverkoop en bonus voor deelnemers die klant zijn bij "samen OM".
#2: Kosten: betreft adminstratie-, communicatie en verzekeringskosten.
#3: Resultaat via Buurtstroom: verschil tussen opbrengsten en kosten van de centrale.

#4: Opbrengsten: via uw energiemaatschappij ontvangt u teruggave energiebelasting. 
Onze berekening gaat uit van volledige belasting teruggave, waar u recht op heeft indien:
-> U verbruikt meer stroom dan dat u opwekt.   -> U produceert maximaal 10.000 kWh/jaar.

#5: Kosten: mogelijk berekent uw energiemaatschappij hiervoor administratiekosten.
#6: Resultaat via energiemaatschappij: verschil tussen opbrengsten en kosten.
#7: Eindtotaal privéresultaat: per paneel is uw eindresultaat de optelling van #3 en #6.

Hiervan kan u een deel reeds ontvangen hebben en een deel nog te goed hebben.

#8: Kapitaalstorting deelnemers: het bedrag dat u per paneel heeft ingelegd.
#9: Aanschafwaarde + eenmalige kosten: de investering die gedaan is voor deze centrale.

#10: Reserve op startdatum centrale: het verschil tussen #8 en #9.
#11: Reserve van de centrale op het moment van dit overzicht. 

De coöperatie zal driejaarlijks een uitkering doen op voorwaarde dat de reserve > €45 per paneel is.
Een deel van de reserve (€ 25 per paneel) wordt bewaard t/m het afbreken van de centrale.



Productieverwachting

Conform Businesscase

Productie 2020

Verschil

vinkje

plaatje plaatje

logo

Productierapport zonnepanelen

Jaarrapportage 2020

De Oever

Productie

Totale productie dit jaar: 555 kWh (14 % meer dan gemiddeld verwacht) 

Zoninstraling dit jaar: 1.125 kWh/m2 (12 % meer dan  gemiddeld)

Hoeveel is dit?

 huishoudens voorzien van één jaar energie 255 kg CO2 bespaard

Productie per maand

Installatie 1

482

555

73

Jinko Solar

162 x 335 Wp

Het systeem is op 8 december 2020 in gebruik genomen.

monitoring@softenergy.nl | www.softenergy.nl | 030 - 2272 432 | Rotsoord 13F 3523 CL Utrecht

SMA 

Opmerkingen en acties
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