
Zonnestroom met Coöperatie WEN

U wilt besparen op energiekosten, maar ook duurzame energie 

gebruiken.

U wilt graag zonne-energie opwekken, maar kunt of wilt geen 

panelen op uw eigen dak plaatsen.

De oplossing: 

Uw zonnepanelen op een groot dak in het dorp!

Ÿ Samen zonnepanelen plaatsen op een geschikt dak in 

Wijnjewoude

Ÿ Thuis profijt van uw eigen opgewekte zonnestroom

Ÿ U kunt al meedoen vanaf ca. € 310,-

Ÿ Samen investeren in een groot zonnedak houdt de kosten laag

Ÿ Groene stroom uit Wijnjewoude en het geld blijft in het dorp

WEN initieert projecten, zoekt deelnemers, begeleid de collectieve 

aanschaf en installatie van zonnepanelen, maakt afspraken met een 

energiebedrijf en zorgt voor onderhoud en beheer.

Wilt u meer informatie of wilt u meedoen?

Meld u aan via  of met een mailtje aan  

Wordt (gratis) lid van coöperatie WEN

www.wen.frl info@wen.frl

Wijnjewoude Energie NeutraalWijnjewoude Energie Neutraal



Hoe werkt het?

Ÿ Particulieren (ook huurders), bedrijven en verenigingen kunnen 

meedoen

Ÿ Iedereen met postcode 9241 en aanliggende postcodes kan van 

deze regeling gebruik maken. Daarom wordt dit wel de 

“Postcoderoosregeling” genoemd

Ÿ Coöperatie WEN zorgt voor aanschaf, installatie, onderhoud, 

beheer en levering

Ÿ U bepaalt zelf hoeveel panelen u wilt

Ÿ 15 jaar lang krijgt u de energiebelasting van de stroom die uw 

panelen hebben opgewekt, teruggestort op uw bankrekening  

Ÿ De collectief opgewekte zonnestroom wordt door WEN verkocht 

aan Noordelijk Lokaal Duurzaam* (afgekort NLD)

Ÿ Uit de verkochte zonnestroom betaalt WEN het onderhoud en 

beheer

Ÿ Om te kunnen deelnemen kiest u voor NLD als 

energieleverancier 

Ÿ Voor iedere klant van NLD krijgt het dorp elk jaar € 75,- om te 

besteden aan duurzame projecten. Zo draagt u zelf nog eens 

extra bij aan de duurzame toekomst van Wijnjewoude

Rekenvoorbeeld zonnecollectief Wijnjewoude

De familie de Vries uit Wijnjewoude investeert in 10 participaties, 

ofwel 10 zonnepanelen.

Ze betalen eenmalig € 3.100,-  aan Coöperatie WEN.

Ze krijgen voor hun zelf opgewekte stroom de energiebelasting*

per jaar retour op hun bankrekening. 

Dit is ca. € 325,- per jaar, na 15 jaar is dat ca. € 4.875,- 

* De berekening is gebaseerd op de huidige energiebelasting € 0,14 per kwh.

* Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) is het coöperatieve energiebedrijf dat is 

opgericht door de Friese, Groningse en Drentse koepel van energie 

coöperaties. Omdat WEN mede eigenaar is,  is NLD feitelijk ons eigen 

energiebedrijf.

Doel van NLD is om zoveel mogelijk groene stroom en groen gas in Noord 

Nederland op te wekken.  

De winst komt ten goede aan de lokale energie coöperaties, zoals WEN.     

Bij deelname aan een WEN zonneproject hoort een aansluiting bij NLD. 


