
NIEUWSBRIEF (1)
Financiële toelichting

Het zonnepark is inmiddels ruim een half jaar operationeel. Voor dit jaar hebben we de meeste zonuren gehad en daarmee heeft het
zonnepark reeds de meeste inkomsten voor dit jaar gegenereerd.

Als  bestuur gaan we ons voorbereiden op de administratieve werkzaamheden die voor ons liggen. Voor jullie als participanten
wellicht fijn om nog even een herinnering te ontvangen hoe de verdiensten van het park in elkaar zitten. Zoals op eerdere

ledenbijeenkomsten genoemd bestaat het terugverdienmodel van Lutten Levert uit twee componenten, namelijk
A) Korting op de energiebelasting (PCR)

B) 3% rente + volledige aflossing over 15 jaar
Hieronder wordt het verder in detail toegelicht.

Korting op de energiebelasting (PostCodeRoos regeling)A) € 0,05 per kWh. Bij de gemiddelde opwek van 290 kWh is dit € 14,50 per jaar
De volledige energiebelasting is € 0,118 (incl. BTW). Zoals eerder gecommuniceerd
moet Lutten Levert een deel inhouden om de exploitatie rond te krijgen volgens de
eisen van onze financier.
Let op: de participant krijgt alleen korting op de energiebelasting voor het opgewekte
deel tot maximaal het eigen verbruik.

Geen actie nodig van de participant.

Participant dient de korting op de energiebelasting zelf te regelen met zijn
energieleverancier. Hiervoor ontvangt de participant een opwekverklaring van Lutten Levert.
Stuur een e-mail naar info@luttenlevert.nl waarin u aangeeft wat uw energieleverancier is,
zodat we vanuit Lutten Levert ook nog een check kunnen doen of uw energieleverancier
meedoet met de PCR regeling.

Lid van Energie van Ons?

Geen lid van Energie van Ons?

B)
Rente (3%) en volledige aflossing over 15 jaar
Per participatie € 25,13 per jaar
Bedrag wordt uitbetaald door GreenCrowd. Geen actie nodig van de participant!

De inhouding van de korting op de energiebelasting om de exploitatie rond te krijgen
wordt verrekend door GreenCrowd.

Wanneer u lid bent geworden van Energie van Ons, dan ontvangt energiecoöperatie Lutten Levert een wederverkopersvergoeding voor
iedere maand dat iemand lid is. Dit bedrag kan oplopen tot € 75 per jaar indien u gas en elektra afneemt. Dit opgebouwde bedrag
zullen we overmaken naar het desbetreffende lid zodat hij/zij dit extra voordeel heeft.

Bent u nog geen lid van Energie van Ons?  Bereken dan snel uw maandbedrag via 
https://energie.vanons.org/cooperaties/lutten-levert/    Hier kunt u zich ook aanmelden.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart 2021 zullen we bovenstaand nogmaals toelichten.
Mochten er vragen zijn, dan kunt u ons bereiken via info@luttenlevert.nl

OKTOBER 2020



NIEUWSBRIEF (2)

Bespaar tot € 300 met de SlimWonen App!
De gemeente Hardenberg helpt jou om te besparen op jouw energierekening.
Daarom biedt de gemeente Hardenberg jou gratis de SlimWonen App aan.

Deze App maakt energie besparen leuker én makkelijker.

Jouw gratis SlimWonen App
Met de gratis SlimWonen App kan je eindelijk zien hoeveel euro jij per dag
aan energie uitgeeft. Verder geeft de App je een bespaardoel en helpt je om
dat te halen. De App biedt daarvoor bespaartips, maakt overstappen van
energieleverancier makkelijk en nog veel meer. Daarmee kan je tot wel €

300 per jaar besparen op jouw energierekening.

Activeer nu jouw account
Start nu met besparen en download de SlimWonen App in de App Store (iOS)

of Play Store (Android). Om gebruik te maken van de App heb je een
activatiecode nodig. Deze heb je per post ontvangen. Niet ontvangen of
activatiecode kwijt? Vraag dan gemakkelijk een nieuwe aan in de App.

OKTOBER 2020
Onderhoudsgroep

Op zaterdag 3 oktober is een groep van 8 participanten onder toeziend oog van de zonneparkbewoners bezig
geweest met wat onderhoud op het zonnepark.

De werkzaamheden bestonden o.a. uit het aanbrengen van extra hekwerk (om te voorkomen dat de lammeren
kunnen ontsnappen) en wat maai-werkzaamheden. Tijdens de koffie in de Jarola-kantine hebben we heerlijk

genoten van een cake gebakken door Gerry v/d Belt.

info@luttenlevert.nl
www.luttenlevert.nl

Volg ons op Facebook
en Instagram

Als bestuur van Lutten Levert wensen we jullie allemaal veel gezondheid toe.


