Jouw zonnepaneel op het KWC?
Plaats voor € 425,-- je eigen paneel op
het dak van het KWC. Je investeert niet
alleen in duurzame energieproductie
maar ook in energiebesparing en
duurzaam onderwijs.

Kosten & opbrengst
Hoe meer deelnemers zich aanmelden, hoe
concreter we de berekening van de kosten
kunnen maken. Op dit moment is de volgende
schatting gemaakt:




Een zonnepaneel kost € 425,- (compleet
met omvormer, montage & installatie)
Terugverdientijd: circa 12 jaar

We houden rekening met tegenvallers & risico's.
Door scherpe inkoop, zelf plaatsen en
onderhoud, en met subsidies proberen we de
terugverdientijd verder te verkorten.
Uitgebreide berekening en toelichting staan op
onze website www.opgewektinculemborg.nl

Hoe werkt het?
Je koopt één of meer zonnepanelen bij Zon
op KWC. Automatisch word je lid van de
coöperatie Zon op KWC*. Begin 2014 plaats
jij samen met de leden van de coöperatie
de zonnepanelen op het dak van het KWC.

Energiebesparing
Opgewekt in Culemborg* onderzoekt hoe het
KWC optimaal energie kan besparen door
betaalbare technische maatregelen. De
aankomende jaren gaan wij samen met
deelnemers, docenten en leerlingen
besparingsmogelijkheden uitvoeren.
Ook worden de onderwerpen duurzame energie
en energiebesparing op allerlei manieren in het
onderwijs verwerkt.

Het KWC gaat de opgewekte stroom
gebruiken en betaalt aan de coöperatie. Jij
ontvangt jaarlijks jouw deel van de
opbrengst. Het duurt ongeveer 12 jaar voor
je je aankoopprijs terugverdiend hebt. Na
12 jaar is de jaarlijkse opbrengst pure winst
voor jou!
Wat levert het op?
Voor het milieu & voor jou:
 Energiebesparing op het KWC
 Toepassen van Duurzaamheid in het
onderwijs
 Jij beheert samen met de community
de panelen
Samen maken we de school duurzamer en
Culemborg meer zelfvoorzienend op het
gebied van elektriciteit.

Informatie & aanmelden
Meer informatie vind je op onze website
www.opgewektinculemborg.nl
Aanmelden als belangstellende (zonder
verplichting) kan via de website of per email:
info@opgewektinculemborg.nl
Je wordt op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen. In het najaar krijg je een
concreet aanbod voor deelname.

* Zon op KWC is een lokale energiecoöperatie die het voor iedereen mogelijk maakt om zonnepanelen te kopen
* Opgewekt in Culemborg is een initiatiefgroep voor realisatie &exploitatie van projecten voor de productie van
duurzame energie in Culemborg op basis van participatie van bewoners.

