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Groenkracht Groenlo wordt gedurende 15 jaar eigenaar van de installatie.
U koopt geen panelen maar aandelen van de installatie, wij noemen ze certificaten.
Één certificaat kost € 215.
Bij die prijs is een reservering van € 30 per paneel inbegrepen voor eventuele ontmanteling
na 15 jaar.
Één certificaat vertegenwoordigt een productie van gemiddeld 235 kWh per jaar.
U schrijft u in voor zoveel certificaten als u graag zou willen, maar bij voorkeur ongeveer
overeenkomstig verwacht jaarverbruik kWh gedeeld door 250.
Bij meer vraag dan aanbod worden ze toegedeeld op volgorde van aanmelding interesse in
de afgelopen jaren.
Er zijn minstens 14 deelnemers nodig voor de 230 ter verkopen certificaten. Dit kan een rol
spelen bij het aantal dat u kunt kopen.
Groenkracht verkoopt de stroom. Daarvan gaat niets rechtstreeks naar uw woning.
U hebt een gewone aansluiting (tenzij u ook panelen op eigen dak legt) en gewoon een
energieleverancier en koopt de stroom net als ieder ander.
Na afloop van elk jaar wordt door de overheid bekeken welke stroomverkoopprijs
Groenkracht waarschijnlijk heeft kunnen realiseren. Stel dat is 5 cent dan vult de overheid
dat aan met 9,6 cent subsidie tot 14,6 cent. Stel dat is 9 cent dan vult de overheid dat aan
met 5,6 cent tot 14,6 cent. Bij een stroomprijs onder de 3,2 cent vult de overheid met
subsidie maximaal 11,4 cent per kWh aan. Bij een stroomprijs boven de 14,6 cent komt er
geen subsidie.
De subsidie wordt uitgekeerd aan Groenkracht.
De stroom wordt verkocht door Groenkracht en uitbetaald aan Groenkracht.
Groenkracht heeft ook wat kosten: verzekeringen, keuring installaties, jaarvergadering. Deze
gaan van de opbrengsten stroom af.
Groenkracht heeft statutair vastgelegd dat van de opbrengsten verminderd met de kosten
80% wordt uitgekeerd aan de leden en 20% bestemd is voor de algemene reserve
De leden mogen in de algemene ledenvergadering mee besluiten over de bestemming van
de algemene reserve met inachtneming van de doelen van Groenkracht.
Na 15 jaar vervalt het recht van opstal. Ongeveer een jaar tevoren zal worden bekeken of ze
van Groenkracht blijven of worden overgenomen door de eigenaar van het dak of dat
misschien ontmanteling nodig is. De zonnepanelen gaan dan nog met gemak 10 jaar mee.
Certificaten kunnen behouden worden bij verhuizing ook indien naar buiten de pcroos.
Certificaten mogen verhandeld worden. Nieuwe leden moeten binnen de pcroos wonen.
Certificaten schrijven wij in 15 jaar lineair af van 215 euro naar 0 euro. Bij handel is het aan
koper en verkoper om de handelswaarde te bepalen. Gezien de levensduur van meer dan 25
jaar kan die handelswaarde aanzienlijk hoger liggen.
Wij verwachten een terugverdientijd van maximaal 7,5 jaar. Bij stroomprijzen boven de 14,6
cent per kWh daalt deze terugverdientijd snel.
Let op. Dit is een soort belegging en deze is buiten AFM toezicht. De certificaten worden
aangeboden zonder goedgekeurd prospectus (omdat daar vrijstelling voor is).

