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Overstappen van energiebedrijf
De teruggave energiebelasting waar u recht op hebt als lid van de coöperatie Princenstroom wordt
verrekend door uw energiebedrijf. Maar let op: niet elk energiebedrijf werkt aan de
postcoderoosregeling mee! Informeer dus goed vooraf!
Op http://bresbreda.nl/princenstroom/ is verdere informatie te vinden over de energiebedrijven
waarvan we weten dat ze wel meewerken.
Overeenkomst Hezelaer
Voor de afname van stroom is een overeenkomst gesloten met Hezelaer Energy, een Bredaas
energiebedrijf, www.hezelaer.nl. Zij nemen de stroom af van Princenstroom voor een vaste prijs,
die wordt bepaald door de stroomprijs op de internationale handelsbeurs voor energie: de APX.
Die prijs fluctueert en was op het moment van het afsluiten van de overeenkomst € 0,038 / Kwh.
De afspraken in de overeenkomst zijn nu als volgt:
-

-

De prijs die wordt betaald door Hezelaer wordt per half jaar vastgesteld (januari en juli);
Mocht de prijs dalen, dan blijft onze vergoeding hetzelfde, tenzij het verschil tussen onze
vergoeding en de APX prijs meer is dan € 0,01 /Kwh. In dat geval dalen wij mee
Mocht de prijs stijgen, dan stijgt onze vergoeding mee
Overstappen naar Hezelaer (voor elektriciteit en gas) kan. De actuele prijzen staan op de
BRES site: www.bresbreda.nl . Hezelaer verrekent dan uw energiebelasting op het eind van
het jaar. Daar zijn verder geen kosten aan verbonden.
Voor elke deelnemer die overstapt naar Hezelaer ontvangt Princenstroom €25 per
deelnemer per jaar.
Hezelaer kan ook de ledenverklaring verzorgen voor deelnemers die geen klant worden bij
Hezelaer. Met deze ledenverklaring kunt u zelf de energiebelasting terugvragen bij uw
energiebedrijf. Maar vraag vooraf of uw energiebedrijf meewerkt. Hezelaer rekent € 15
per deelnemer per jaar voor het verstrekken van de ledenverklaring.

Keuze installateur
De selectieprocedure is voorbereid door onze partner, coöperatie BRES.
Allereerst is binnen Duurzaam Dorp en BRES geïnformeerd welke partijen om een offerte moet
worden gevraagd. Daar zijn vijf kandidaten uitgekomen, Agrozon, Bink, Coro, Hoppenbrouwers
en Loyalty Solar. Deze kandidaten is gevraagd om offerte uit te brengen op basis van een
gespecificeerde omschrijving. De responstijd was 3 weken; daarbij is de mogelijkheid geboden om
vragen te stellen en de locatie te bezoeken. Enkele partijen hebben van die mogelijkheid
gebruikgemaakt.
De beoordeling van offertes heeft plaatsgevonden door BRES, waarbij twee deskundigen,
onafhankelijk van elkaar de offertes hebben beoordeeld aan de hand van de een groot aantal
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criteria. De ervaring van de installateur met dergelijke installaties, de omvang van het bedrijf in
aantal personeelsleden, certificering hebben we zwaar meegewogen. De keuze voor het systeem
om het beschikbare dak, de begrote opbrengst, de kosten per opgewekte Watt per uur, het type
panelen en de garanties op materiaal en arbeid eveneens. Uiteraard hebben we gekeken naar de
installatiefase en de veiligheidswaarborgen in dit traject. Verder is de service tijdens de beheerfase
meegenomen in de overweging.
De beide beoordelingen van de expert ontliepen elkaar niet veel en zijn vervolgens samengevoegd
tot één beoordelingsmatrix. Daaruit kwam Hoppenbrouwers veruit als beste uit de bus, over de
hele linie.
Het bestuur van Princenstroom is daarom geadviseerd met Hoppenbrouwers in zee te gaan. Op
verzoek van het bestuur heeft BRES nog onderhandeld over de prijs, waarop Hoppenbrouwers nog
een korting heeft aangeboden. Hoppenbrouwers schiet ook de verschuldigde btw voor zodat we
voldoende liquiditeiten hebben om de installatie te realiseren.
Vervolgens heeft het bestuur ingestemd met selectie van Hoppenbrouwers en een opdracht
verstrekt, onder de uitdrukkelijke voorwaarde van het akkoord van de fiscus en voldoende
deelnemers.
Exploitatiebegroting
Bijgaand nog de beloofde exploitatiebegroting van de coöperatie PCR Princenstroom. Het resultaat
is sterk afhankelijk van de uiteindelijke jaaropbrengst van de centrale. Na een eerste volledig
kalenderjaar is dit resultaat concreter te voorspellen.

Inkomsten coöperatie/jaar (ex btw)
verkoop stroom 220.000 kWh/jaar
(prognose)
fee Hezelaer

€
€

TOTAAL

6600 PPA met Hezelaer Energy
uitgaande van 25 deelnemers die
625 overstappen naar Hezelaer
7225

Kosten coöperatie/jaar (ex btw)
onderhoudscontract
900 Hoppenbrouwers

onderhoud en beheer
verzekeringen (incl bestuurdersaanspr.)

€

huur dak

€

administratie e.d.

€

1750 cf afsrpaak Roobl
cf afspraak met
1500 administratiekantoor

algemene kosten coöperatie

€

1200 schatting

€

TOTAAL €

785 offerte SolarIf

6135
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Resultaat coöperatie/jaar

€

1090
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