
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Zonnecentrale  
gekeurd 

 

 

Wat gaat er de komende periode 
gebeuren? 
 
De zonnestroom die de zonnepanelen opleveren wordt 
verkocht aan AGEM. Hiermee hebben we voor één jaar 
een contract afgesloten. We volgen de 
prijsontwikkelingen. De opbrengst hiervan is voor de 
coöperatie. De leden bepalen tijdens de algemene 
ledenvergadering in januari 2020 waaraan de opbrengst 
besteed wordt. 
 
Teruggave energiebelasting 
U betaalt op basis van de postcoderoosregeling 15 jaar 
lang geen energiebelasting over de door uw panelen 
opgewekte elektriciteit. Voor 2019 is dit 11,93 cent per 
kWh (incl. btw). Dit voordeel wordt éénmaal per jaar 
achteraf verrekend met uw elektriciteitsrekening. U krijgt 
in het najaar meer informatie van ons over de wijze 
waarop u dit kunt regelen met uw leverancier.  
 
Maatschappelijke bijdrage 
De ECDD draagt bij aan een duurzame buurt. Daarom 
vragen wij van alle leden een jaarlijkse bijdrage van €24,- 
die besteed kan worden aan één of meer 
duurzaamheidsinitiatieven in de buurt. De leden bepalen 
tijdens de jaarlijkse ledenvergadering aan welke 
initiatieven de opbrengst besteed wordt. 
 
AGEM betaalt voor leden die gas en stroom afnemen 
deze maatschappelijke bijdrage aan ECDD en 
verdubbeld dit de eerst drie jaar. ECDD stort de 
verdubbeling van €24,- terug naar leden die klant zijn of 
worden van AGEM. 

 

De zonnecentrale op het dak van de Praktijkschool  
Prakticon is in opdracht van ECDD 20 mei jl. 
gekeurd door Sebastian Vermue, zonne-energie-
expert van PV Pas. Dit om er zeker van te zijn dat 
alles volgens de afspraken is uitgevoerd. Dit biedt 
extra zekerheid aan de ECDD. Op een paar 
detailzaken na, is de installatie goedgekeurd. 
Tenten is dit inmiddels aan het oplossen.  

Voor alle achtergrond informatie: www.ecdd.eu 
 

Inventarisatie energieleveranciers 
Het verrekenen van de energiebelasting gaat 
via uw energieleverancier. Wij inventariseren 
de komende weken bij welke leveranciers 
onze leden stroom afnemen en zullen ons 
formeel bij hen aanmelden en vragen welke 
informatie zij van onze leden nodig hebben. 
Bent u bij AGEM klant dan wordt dit door 

AGEM automatisch geregeld. 

Controle van de omvormers op het dak van Prakticon 
Opbrengsten van de 
panelen 
De dagelijkse opbrengst 
kunt u via volgen via 
www.ecdd.eu via het 
menu en dan de 
button: opbrengsten 
 

http://www.ecdd.eu/
http://www.ecdd.eu/

