
Zonne-
panelen
dat past toch niet 
op mijn dak! of?

Oldenzaal, een stad in het groen, wordt ook een groene stad

Voorbeeld uit praktijk: Kasteel Mode
Kasteel Mode neemt met 40 zonnepanelen deel in het collectieve 

zonnestroomproject van Boeskoolstroom. ‘Met deze panelen kunnen we 

zeker de helft van ons energieverbruik zelf duurzaam opwekken’, vertelt 

Jeroen Kasteel enthousiast. Kasteel Mode heeft de afgelopen jaren al 

flink geïnvesteerd in het vergroenen van zijn winkel aan de Grootestraat. 

Jeroen: ‘We hebben zo’n 95% van de duurzaamheidsslag al gemaakt, 

onder andere door het gebruik van LED verlichting in de winkel en in 

de etalages’. Het zelf opwekken van duurzame energie is dan ook een 

logische volgende stap. Jeroen: ‘Aan de ene kant besparen we op de 

energiekosten, en aan de andere kant willen we graag verduurzamen. 

Hiermee dragen we bij aan een duurzamer Oldenzaal en het levert 

ook nog eens een mooi financieel rendement op. Dat is voor mij als 

ondernemer extra aantrekkelijk’.

Doe 
mee!



groen ondernemen
De meeste ondernemers willen best duurzaam te werk gaan. Jij ook, nemen we aan. 

Maar op het dak van je bedrijf een aantal zonnepanelen monteren, dat is niet niks. 

Toch kun je wél meedoen in het opwekken van groene stroom. Die panelen kunnen 

namelijk ook ergens anders staan, bij Boeskoolstroom bijvoorbeeld. En als je dat 

ieder jaar ook nog eens een leuke besparing oplevert aan energiebelasting ...  

Als ondernemer laat je dat geld toch niet liggen, nietwaar?

duurzaamheid loont
In onderstaande tabel zijn 3 voorbeelden weergegeven van de eenmalige investering en  

de opbrengsten. Eén certificaat staat gelijk aan één zonnepaneel:

De voordelen op een rijtje
•  Wel zonne-energie maar geen gedoe met plaatsing, onderhoud en verzekering

•  Samenwerken met een lokale coöperatie waarbij het rendement naar de leden gaat

•  Lage investering en mogelijkheid van gunstige lening van het Oldenzaals Energiefonds

•  Gegarandeerde teruggave van de energiebelasting over de hele looptijd van 15 jaar 

•  Goed financieel rendement van minimaal 4% per jaar

•  Draagt bij aan ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’

Voorwaarden voor deelname
•  Eigen elektriciteitsmeter en een kleinverbruikersaansluiting (3 x 80 ampère)

•  Deelname kan tot een maximaal jaarverbruik van 10.000 kWh 

•  Overstappen van energieleverancier niet nodig 

•  Bij overstap naar de energieleverancier om nieuwe energie worden geen abonnements-

 kosten van 50 euro per jaar in rekening gebracht

Wil je meer informatie?  

Of een uitgebreid rekenvoorbeeld? Ga dan naar: www.boeskoolstroom.nl/bedrijven

een Collectief uit Oldenzaal
Boeskoolstroom is een lokale energie 

coöperatie met inmiddels 840 geplaatste 

zonnepanelen op de daken van Shelter 

Storage in Oldenzaal. Iedere Oldenzaler en 

iedere Oldenzaalse ondernemer kan door 

de aanschaf van certificaten deelnemen en 

is dan lid van de energie coöperatie. Handig 

als je huurt of als je op jouw dak geen zonne- 

panelen kunt plaatsen.

Aantal
certificaten

Eenmalige 
investering

Opbrengst 
kWh/jaar

Opbrengst 
in 15 jaar

Rendement 
in 15 jaar

1 € 300,- 252 € 479,- € 179,-

20 € 6.000,- 5.040 € 9.580,- € 3.580,-

40 € 12.000,- 10.080 € 19.160,- € 7.160,-


