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Van ons zonnedak krijg jij energie! 

Je ziet het steeds meer, particulieren die zonnepanelen op hun dak plaatsen en zo 

meewerken aan een betere leefomgeving door zelf schone energie op te wekken. 

Niet iedereen kan of wil zonnepanelen op zijn eigen dak. Voor die mensen realiseert 

Deventer Energie de Zonneroos. Dit is een coöperatief project: gezamenlijk wekken 

we zonne-energie op met panelen op het dak van Sallcon.  

Doet u mee, dan investeert u in een of meerdere panelen en betaalt u 14 jaar géén 

energiebelasting over de daarmee opgewekte zonnestroom. Bovendien kunt u 14 

jaar genieten van een verlaagd stroomtarief. Zo maakt u een goed rendement op uw 

ingelegde geld! En tegelijkertijd draagt u op een eenvoudige en concrete manier bij 

aan een duurzamer Deventer.   

In deze brochure leggen wij uit hoe de Zonneroos werkt en wat de voordelen en 

risico’s zijn voor u als investeerder. Leest u deze brochure daarom zorgvuldig door. 

Heeft u na het lezen nog vragen, willen wij die graag voor u beantwoorden.   

De 1
e
 fase van de Zonneroos is gerealiseerd in december 2016; 250 panelen 

produceren al bijna een jaar naar volle tevredenheid. Nu willen wij de Zonneroos 

laten groeien tot 1000 panelen. De inschrijving voor de tweede tranche is geopend. 

Wij hopen u als deelnemer te mogen verwelkomen! 

Deventer, september 2017 

Bestuur Deventer Energie 

 

Deze brochure is met zorgvuldigheid samengesteld maar u kunt hieraan geen rechten 

ontlenen.  
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Samen zonne-energie opwekken, iets voor u? 
Hebt u interesse in schone zonne-energie, maar is het niet mogelijk om zelf zonnepanelen 

te plaatsen? Of vindt u dat te lastig of ingewikkeld? Dan is gezamenlijk zonne-energie 

opwekken op een ánder dak misschien de oplossing. Deventer Energie biedt nu de 

mogelijkheid om met gemak en zonder zorgen uw eigen zonne-energie op te wekken en 

daarbij te profiteren van een goed rendement op uw ingelegde geld. Dat kan met de 

Zonneroos. 

Wat is de Zonneroos? 

De Zonneroos is een zogenaamd postcoderoosproject. We maken gebruik van deze door 

de overheid gegarandeerde regeling, waardoor burgers en kleine bedrijven in 

coöperatieverband gezamenlijk zonne-energie kunnen 

opwekken en gebruik kunnen maken van belastingvoordeel. 

Een ‘postcoderoos’ is een gebied van aan elkaar grenzende 

postcode-districten, alleen de vier cijfers tellen; één in het 

‘hart’, de ‘blaadjes’ er omheen (zie fictief kaartje).  

De zonnepanelen worden geplaatst op een plek – vaak een 

groot bedrijfsdak – in het hart of een van de blaadjes; inwoners 

en kleine bedrijven in het hele gebied kunnen aan de 

coöperatie meedoen en profiteren dan van de opbrengst. 

  

De coöperatie, in dit geval Deventer Energie, is de eigenaar van het zonnepark en draagt 

zorg voor het beheer. Wij ontzorgen u. Aantrekkelijk voor wie graag de lusten, maar liever 

niet het ‘gedoe’ van eigen zonnepanelen wil hebben. 

Wie kunnen meedoen? 

Deventer Energie heeft in december 2016 de eerste 250 van in totaal 1000 zonnepanelen 

geplaatst op het dak van Sallcon aan de Hanzeweg/hoek Schonenvaardersstraat in 

Deventer. Sallcon stelt haar dak om niet voor dit project beschikbaar! 

Het Sallcon-pand is gelegen binnen het bedrijventerrein Bergweide, met postcode 7418. 

Dit is een groot postdistrict, met negen aangrenzende districten (zie volgende pagina). 

Zodoende kunnen inwoners in een groot deel van Deventer meedoen, evenals inwoners 

van Epse en omgeving! Hetzelfde geldt voor bedrijven, mits zij via een kleinverbruik 

aansluiting (max. 3x80A) hun elektriciteit ontvangen.  
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Investeert u mee? 

Wanneer u in het aangegeven gebied woont of uw bedrijf heeft, kunt u meeprofiteren van 

ons gezamenlijk zonnedak. Dit gaat als volgt in zijn werk: 

• U investeert eenmalig in een of meer panelen, wordt lid van de coöperatie en betaalt 

jaarlijks contributie aan Deventer Energie. De inleg is € 280/paneel;    

• Elk paneel produceert bij aanvang 260 kWh per jaar. In de loop van de jaren neemt dit 

iets af. Gemiddeld over 15 jaren leveren de panelen 250 kWh per jaar. U bent hierover 

géén energiebelasting verschuldigd. Als u klant bent van onze partner-energieleverancier 

Raedthuys-Pure Energie geniet u bovendien van een verlaagde kWh-prijs (lager 

leveringstarief).  

• Elk jaar wordt het bedrag dat u zo bespaart (in 2017/’18: ca. € 33/paneel) door 

Raedthuys-Pure Energie*) aan u uitbetaald. Door de productiedaling per paneel zakt dit 

bedrag in latere jaren iets. Het gemiddelde over 14 jaar is ca. € 32/paneel. Zo verdient u de 

investering in ca. 9 jaar terug!  

*) NB: Als u klant bent bij een andere energieleverancier, dan geniet u geen korting op uw 

leveringstarief en kan de verrekening van de belastingvrijstelling op een andere wijze plaatsvinden. 
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Hoe bepaalt u het aantal panelen? 

Bent u geïnteresseerd? Bepaal dan eerst uw doel, let vervolgens op uw eigen 

elektriciteitsverbruik en maak tenslotte uw keuze: voor hoeveel zonnepanelen wilt u geld 

inleggen?  

De kosten per paneel bedragen € 280. Dit bedrag is vrijgesteld van btw. 

o Stel: u heeft als doel uw gehele stroomverbruik op de zon af te stemmen. U verbruikt 

jaarlijks 3000 kWh aan stroom. Het is slim om te kiezen voor iets minder eigen 

opwek. De belastingvrijstelling geldt namelijk niet voor de kWh-en die u opwekt, 

bóven wat u zelf gebruikt. Met 10 panelen kunt u ca. 85 % van uw stroomverbruik 

zelf produceren. Uw totale inleg bedraagt € 2.800. 

o Stel: u wilt meedoen uit principe en heeft als doel een klein deel van uw totale 

verbruik zelf op te wekken. U kijkt naar de inlegkosten en vindt € 840 genoeg. U wekt 

daarmee driemaal 250 = ca. 750 kWh jaarlijks op en dekt daarmee een kwart van uw 

elektriciteitsverbruik.  

 

Zijn er bijkomende kosten? 

Om deel te kunnen nemen aan de Zonneroos moet u lid zijn van Deventer Energie, de 

coöperatie die het zonnedak, waarin u investeert, in eigendom heeft en beheert. Daarmee 

wordt het project ook uw eigendom, samen met de andere leden. Het lidmaatschapsgeld 

voor de coöperatie bedraagt jaarlijks € 36. Als u stroom afneemt van energieleverancier 

Raedthuys-Pure Energie, dan 

kost het lidmaatschap € 30. 

Neemt u ook gas af van Pure 

Energie, dan zakt het 

lidmaatschapsgeld naar € 24 

per jaar. 

NB: Als u slechts voor een of 

twee panelen deelneemt aan 

de Zonneroos, en geen andere 

diensten van de coöperatie 

benut, dan is het lidmaatschap 

gratis. 

  

 

 

 

Zoals elk lid van Deventer Energie kunt u overstappen naar 

Pure Energie als energieleverancier. U krijgt dan Deventer 

Windstroom geleverd en/of klimaatneutraal gas (de CO2-

uitstoot wordt gecompenseerd), tegen een scherp tarief. 

Als deelnemer aan de Zonneroos geniet u een korting van 

0,5 €ct. op de normale Pure Energie-tarieven, voor uw 

aandeel in de stroom die is opgewekt in de Zonneroos. 

Raedthuys-Pure Energie is al 

enkele jaren partner van 

Deventer Energie. Samen 

realiseerden we het windpark 

Kloosterlanden, en produceren 

er sinds augustus 2015 onze 

Deventer Windstroom. 
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Wat levert het u als deelnemer op? 

Investeren in de Zonneroos levert u veel op. Eerst en vooral: u geniet van uw eigen zonne-

energie en vermijdt zo een behoorlijk deel van uw huidige CO2-uitstoot. Maar ook 

financieel kunt u rekenen op voordeel. Het is een win-winsituatie!  

Kort gezegd komt het erop neer dat u jaarlijks een vergoeding terugziet op uw 

bankrekening voor uw aandeel geproduceerde zonne-energie. Hoe zit dit in elkaar? 

De overheid heeft toegezegd dat u over uw aandeel in de productie van de Zonneroos 

géén energiebelasting hoeft te betalen. De vrijstelling geldt voor een periode van 15 jaar, 

vanaf de ingebruikname van de Zonneroos. U stapt in 1 jaar na de start, uw 

vrijstellingsperiode is daardoor 14 jaar. In 2017 is deze vrijstelling 10,13 €ct./kWh waard 

(excl. btw), dat is 12,26 €ct./kWh incl. btw 

Deventer Energie heeft bovendien met onze partner Raedthuys-Pure Energie de afspraak 

gemaakt dat de zonne-energie aan u wordt doorgeleverd met een korting van 0,5 

cent/kWh op het leveringstarief dat Pure Energie normaal in rekening brengt. Deze 

afspraak geldt ook voor 15 jaar.  

Na elk productiejaar geeft Deventer Energie aan uw leverancier door hoe groot uw 

aandeel was in de totale productie van de Zonneroos. Bent u klant van Pure Energie, dan 

krijgt u vervolgens uw vergoeding (teruggave belasting + korting leveringstarief + btw) in 

één keer uitbetaald. Als klant van een andere leverancier kan deze afrekening iets anders 

verlopen. 

Voorbeeld:  

Stel: U legt in voor 10 zonnepanelen; deze produceerden per jaar 2.500 kWh. 

1. U bent klant van Raedthuys-Pure Energie:   

U ontvangt 2.500 x (10,13 + 0,5 €ct.) = € 265,75 + 55,81 btw = € 321,56. 

2. U bent geen klant van Raedthuys-Pure Energie;  

U hebt recht op: 2.500 x 10,13 €ct. = € 253,25 + 53,18 btw = € 306,43. 

 

Hoe rendabel is uw investering? 

In bovenstaand voorbeeld hebt u voor tien panelen € 2.800 geïnvesteerd. Als u tevens 

klant bent van Raedthuys-Pure Energie, en bij gelijkblijvende waarde van de 

belastingvrijstelling, verdient u daarmee in een gemiddeld jaar ruim € 320.  Hiervan kunt u 

2800/14 = € 200 zien als terugbetaling van uw inleg, € 120 is uw netto-opbrengst. 

Opgeteld over 14 jaar verdient u zo € 4.480, dus netto € 1.680. 

In dit sommetje is geen rekening gehouden met de contributiebetaling aan Deventer 

Energie; in ons voorbeeld telt die op tot € 336 in 14 jaar. Misschien bent u alleen vanwege 

uw Zonneroos-deelname lid geworden. Dan zult u deze kosten willen meetellen. Uw netto 
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rendement is dan € 1.344.  

Mogelijk bent u ook om andere redenen lid van Deventer Energie; dan telt u de 

contributiebetaling niet mee. 

In de tabel ziet u de uitkomst, als u vanaf 1 januari 2018 deelneemt met een ander aantal 

panelen dan de tien in ons voorbeeld. We nemen daarbij aan dat u klant bent (geworden) 

van Raedthuys-Pure Energie, omdat dit de meest aantrekkelijke optie is.  

Panelen 
Opbrengst in 14 jaar (€) 

Gemiddeld rendement  

    (IR in %/jaar) 

Aantal 
Inlegbedrag 

(€) 
Bruto 

Netto excl. 

contributie 

Netto incl. 

contributie 

excl. 

contributie 

incl. 

contributie 

2 560 896 336 336 6,00% 6,00% 

4 1.120 1.792 672 336 6,00% 3,20% 

8 2.240 3.584 1.344 1.008 6,00% 4,70% 

10 2.800 4.480 1.680 1.344 6,00% 4,95% 

12 3.360 5.376 2.016 1.680 6,00% 5,10% 

16 4.480 7.168 2.688 2.352 6,00% 5,40% 

 

Wat zijn voor u de risico’s? 

Er zijn weinig of geen technische risico’s, dankzij garanties en een onderhoud 

overeenkomst die de kwaliteit en levensduur van de installatie verzekeren.  

De beschikbaarheid van het Sallcon-dak is eveneens verzekerd, in de vorm van een ‘Akte 

van Opstal’ voor 15 jaar. De Akte kan in overleg met Sallcon worden verlengd.  

Het belangrijkste risico en kans voor u als deelnemer is een verandering van het 

energiebelastingtarief: verlaging van dit tarief vermindert uw financiële rendement, 

verhoging verbetert uw rendement. De Tweede Kamer stelt dit tarief elk jaar opnieuw 

vast. Vanaf de introductie van de energiebelasting is het tarief jaarlijks óf gelijk gebleven, 

óf verhoogd; één keer (in 2016) is het verlaagd. Het tarief in 2017 (10,13 €ct./kWh) is iets 

hoger dan dat in 2016. Het tarief voor 2018 is nu nog niet bekend.  

Stijging of daling van de energieprijs (het kale leveringstarief) is géén risico voor u als 

deelnemer. Zo’n verandering treft namelijk zowel de stroom uit de Zonneroos als stroom 

van elders. Het verschil tussen beide verandert niet.  

Er is nog een ander type risico, namelijk dat u op zeker moment verhuist, of om een 

andere reden wilt stoppen als deelnemer aan de Zonneroos. 

U kunt dan uw deelname overdragen aan een andere of een nieuwe deelnemer, tegen de 

waarde van dat moment: het nog niet afgeloste gedeelte van uw begininvestering. Als 

deze overdracht lukt, dan lijdt u dus geen schade en de nieuwe deelnemer heeft profijt 
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gedurende de resterende jaren. Wij helpen u mee bij het zoeken van een nieuwe 

deelnemer en leggen een lijst met potentiële deelnemers aan.  

 

Wat doet de coöperatie? 

We hebben beschreven hoe de Zonneroos werkt voor u als deelnemer. Hoe werkt de 

Zonneroos voor de coöperatie? Deventer Energie is eigenaar van de Zonneroos en 

verkoopt de opgewekte zonne-energie aan Raedthuys-Pure Energie. De verkoopprijs volgt 

de groothandelsprijs (APX), het algemene inkooptarief van energieleveranciers (nu ca. 3,5 

€ct./kWh). Met deze opbrengst dekt Deventer Energie de jaarlijkse kosten voor het 

onderhoud, de verzekeringen, de kosten van opbrengst-metingen, administratie en 

projectbeheer. Onze begroting van deze baten en lasten laat een batig saldo zien (ca. 

€3.000 bij 1000 panelen), waarmee de coöperatie nieuwe activiteiten kan ontplooien. 

 

Hoe doet u mee?  

Tot 8 november 2017 kunt u zich aanmelden als deelnemer aan de Zonneroos-2
e
 fase. Dit 

doet u door ondertekening van de deelnemersovereenkomst Zonneroos Sallcon (zie onze 

site), waarmee u tevens instemt met het participatiereglement.  

Als u dat nog niet bent, dient u tevens lid te worden van Deventer Energie. Ook kunt u 

overstappen naar Raedthuys-Pure Energie als energieleverancier (aanbeveling). Uw 

inlegbedrag maakt u voor 8 november 2017 over op onze bankrekening NL76TRIO 0254 

8364 88 t.n.v. “Deventer Energie” onder vermelding van “deelnemer zonneroos 2
e
 fase”. 

Na ontvangst ervan ontvangt u uw deelnemers-overeenkomst, getekend door het bestuur 

van Deventer Energie. 
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Bijlage: Participatiereglement Zonneroos Sallcon 

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van Deventer Energie, op 12 mei 

2016, als uitwerking van artikel 15 van de Statuten van de Deventer Energie 

Coöperatie U.A. 
 

Begrippen: 

- coöperatie: de Deventer Energie Coöperatie U.A., of afgekort Deventer Energie c.q. DE. 

- deelnemer: Het lid van de coöperatie, zijnde een bewoner woonachtig in het 

 postcodegebied, dat deelneemt in het project Zonneroos Sallcon;  

Dan wel: het lid van de coöperatie, zijnde een ondernemer gevestigd in het 

postcodegebied, dat deelneemt in het project Zonneroos Sallcon. 

- postcodegebied: het gebied, gevormd door de postdistricten cf. de Postwet 2009, art. 2, 

1
e
 lid, onderdeel j en g; waarvan de postcode begint met het cijfer 7411, 

7416, 7417, 7418, 7419, 7421, 7422, 7423, 7428 of 7214. 

- Zonneroos Sallcon: de zonne-energieinstallatie die de coöperatie realiseert op het dak 

van Sallcon, Schonenvaardersstraat 9, 7418 CC Deventer, en exploiteert met 

gebruikmaking van de ‘regeling verlaagd tarief’.  

- partner-leverancier: de leverancier met wie de coöperatie een afnamecontract voor de 

geproduceerde zonne-energie heeft afgesloten en die de uitvoering van de 

regeling verlaagd tarief faciliteert 

- regeling verlaagd tarief: de regeling ‘verlaagd tarief energiebelasting voor lokaal 

 duurzaam opgewekte elektriciteit’ cf. de Wet op de Milieubelastingen, art. 

59a, lid 1 (‘postcoderoosregeling’). 

- economisch voordeel: de waarde van de belastingkorting die de deelnemer geniet in het 

kader van de regeling verlaagd tarief, plus tariefkortingen indien toegekend 

door zijn energieleverancier. 
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1.   Verklaring van de deelnemer 

De deelnemer staat er jegens de coöperatie voor in dat: 

- hij bovengenoemd adres in gebruik heeft als woning dan wel ondernemingsvestiging; 

- de woning c.q. vestiging is aangesloten op het stroomdistributienet met een aansluiting 

van maximaal 3 x 80 Ampère; 

- hij als bewoner dan wel ondernemer voldoet aan de voorwaarden voor belastingkorting 

in het kader van de ‘regeling verlaagd tarief’; 

- hij een energieleveringscontract heeft afgesloten met de partner-leverancier dan wel een 

andere leverancier die de uitvoering van de ‘regeling verlaagd tarief’ faciliteert; 

- hij de coöperatie onverwijld informeert over wijzigingen in deze gegevens en 

omstandigheden. 

 

2.   Verklaring van de coöperatie 

De coöperatie staat ervoor in: 

- de deelnemer adequaat te informeren over opzet, risico’s en resultaten van de 

Zonneroos Sallcon; 

- de deelnemer adequaat te informeren over (wijzigingen in) de voorwaarden voor 

belastingkorting in het kader van de ‘regeling verlaagd tarief’; 

- de deelnemer te informeren over de wijze waarop de partner-leverancier dan wel de 

energieleverancier van zijn keuze de ‘regeling verlaagd tarief’ faciliteert. 

 

3.   Kapitaalinbreng en opbrengst 

a. De deelnemer draagt middels een eenmalige kapitaalinbreng bij aan het vermogen van 

de coöperatie, met behulp waarvan de Zonneroos Sallcon wordt gerealiseerd. Deze 

inbreng komt overeen met de waarde van een of meer zonparticipaties; 

b. De waarde van één zonparticipatie komt bij aanvang overeen met de investeringslast 

van één zonnepaneel en neemt jaarlijks af conform lineaire afschrijving in 15 jaar van 

de waarde van de Zonneroos Sallcon; 

c. De coöperatie houdt voor elke deelnemer een deelnemersrekening bij, waarop de 

deelnemer wordt gecrediteerd voor de waarde van zijn zonparticipaties;  

d. De coöperatie vergoedt over de zonparticipaties geen rente; 

e. De deelnemer heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de waarde 

van zijn zonparticipaties, behalve voor zover in dit reglement anders is aangegeven; 

f. De deelnemer heeft voor de duur van deze overeenkomst recht op het economisch 

voordeel van het aantal zonnepanelen conform zijn deelnemersrekening. 

 

4.   Overdracht 

a. De deelnemer heeft het recht zijn zonparticipaties over te dragen aan een andere 

deelnemer, dan wel aan een andere bewoner of ondernemer die voldoet aan de 

vereisten volgens dit reglement (nieuwe deelnemer). De overnemende partij wordt op 

zijn deelnemersrekening gecrediteerd voor de waarde van de betreffende 

zonparticipaties per datum van overdracht. 

b. Ingeval de deelnemer, wegens persoonlijke omstandigheden of anderszins, in 

financiële moeilijkheden geraakt als rechtstreeks gevolg van zijn deelname 
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(bijvoorbeeld door het niet kunnen overdragen van zijn zonparticipaties), zal de 

coöperatie zich alle redelijke inspanningen getroosten om een oplossing te 

bewerkstelligen of te faciliteren. 

 

5.   Duur en beëindiging  

a. De overeenkomst eindigt per 31 december 2031.  

b. De coöperatie kan de duur van deze overeenkomst onder al of niet gewijzigde 

voorwaarden verlengen, indien voortgezette exploitatie van de Zonneroos Sallcon na 

15 jaar op rendabele wijze mogelijk is. 

c. De deelnemer heeft bij verlenging cf. lid b. de vrije keus tussen continuering of 

beëindiging van zijn deelname. 

d. De overeenkomst eindigt op het moment dat de deelnemer ophoudt lid van de 

coöperatie te zijn dan wel anderszins niet meer voldoet aan de vereisten van dit 

reglement.   

 

6.   Diversen 

a. Voor zover in dit reglement niet anders is vastgelegd, gelden de bepalingen   volgens 

Statuten en Huishoudelijk Reglement van Deventer Energie. 

b. De coöperatie kan dit reglement aanvullen of wijzigen.  

c. Ingeval een besluit conform lid b. de rechten van de deelnemer beperkt of zijn 

verplichtingen jegens de coöperatie verzwaart, kan hij zijn deelname beëindigen 

binnen één maand nadat dit besluit hem is meegedeeld. Zijn opzegging gaat 

onmiddellijk in; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. De coöperatie 

vergoedt hem de waarde van zijn zonparticipaties per datum opzegging conform zijn 

deelnemersrekening.  

d. Op dit reglement en de bijbehorende overeenkomst is Nederlands recht van 

toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst zullen worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle. 
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Bezoekadres:  Nieuwe Markt 23, 7411 PB Deventer   

Postadres:  Postbus 466, 7400 AL Deventer   

 

Telefoon:   (0570) 572 217.  

Email:   info@deventerenergie.nl  

Website    www.deventerenergie.nl 

 

Bereikbaar op ma en do tussen 9.00 en 17.00 uur en na telefonische afspraak. 


