Postcoderoosproject? Dit kan Qurrent voor je doen
Je bent van plan met de buurt zonnepanelen te plaatsen op een beschikbaar dak wat je wilt financieren als postcoderoosproject.
Kijk, met zo’n initiatief wordt de energietransitie werkelijkheid. Dat ondersteunen we natuurlijk graag!
Wat is een postcoderoosproject?
Leden van coöperaties of Verenigingen van Eigenaren die
in een zogenaamde postcoderoos rondom het zonnepark
wonen, krijgen een belastingkorting van 12,2 cent/kWh op de
energie die ze gezamenlijk opwekken.
Qurrent is zelf een energiecoöperatie en heeft flink
wat ervaring opgedaan met het ondersteunen van
postcoderoosprojecten. Zo hebben wij het grootste
postcoderoosproject van Nederland helpen realiseren.
Qurrent verrekent automatisch de opgewekte stroom
Als enige energieleverancier hebben we onze
administratiesystemen speciaal aangepast voor
postcoderoosprojecten. Bij Qurrent hoef je geen aparte
opweknota meer in te dienen om de korting op de
energiebelasting te verrekenen. Ook wat je opwekt
en verbruikt wordt automatisch weergegeven op één
overzichtelijke nota. Wel zo duidelijk.
Hoe werkt het?
Qurrent neemt het energieproject en al zijn deelnemers
op in de administratie. Dagelijks matchen we het aandeel
van een deelnemer met de opwek van de installatie. Zo
kunnen we op elk moment een energienota opmaken
met daarop een verrekening van de opgewekte energie.
Deelnemers hoeven dus nooit lang te wachten op de juiste
afrekening.
Overstappen naar Qurrent: niet verplicht, wel handig
Automatische verrekening van de energiebelasting op één

overzichtelijke nota is alleen mogelijk als de deelnemer ook
klant is bij Qurrent. Deelnemers die niet zijn overgestapt
naar Qurrent ontvangen jaarlijks een opweknota waarop
de opbrengsten van hun aandeel in de installatie staan
vermeld. De deelnemer zal zelf deze opweknota bij de
energieleverancier moeten indienen om de korting op de
energiebelasting te laten verrekenen.
Overstapvergoeding voor de coöperatie
Voor elke klant die overstapt naar Qurrent stellen wij
een bedrag ter beschikking dat ten goede komt aan de
coöperatie en haar leden. De vergoeding bestaat uit een
eenmalig en een jaarlijks bedrag.
Volg je opwek op de voet
Niets geeft meer voldoening dan dagelijks te volgen wat
je zonnepanelen produceren. Leden kunnen op hun
persoonlijke pagina online bekijken wat hun zonnepanelen
in het energieproject opwekt.
Incasseren contributie
Qurrent kan uit naam van de coöperatie ook andere
inkomstenbronnen zoals contributie en lidmaatschap
incasseren. De enige administratie die een coöperatie dan
nog moet bijhouden zijn de jaarrekening en mutaties in de
ledenadministratie.
We denken graag met je mee
We hebben ruime ervaring met postcoderoosprojecten.
Graag denken we mee hoe jouw project het meest succesvol
kan worden georganiseerd.

Dit is onze energie
Groenste energie van Nederland
De energie die je niet zelf opwekt, vullen wij aan met
de groenste energie van Nederland. Qurrent is door
Greenpeace en de Consumentenbond al drie jaar op rij
uitgeroepen tot groenste energieleverancier.
Altijd tegen inkoopprijs
Je zoveel mogelijk energie verkopen, vinden we niet
meer van deze tijd. Onze inkomstenbron is daarom een
vast bedrag per maand. Daartegenover staat dat we je
energie leveren tegen inkoopprijs. Zo zijn deelnemers
altijd verzekerd van blijvende lage energietarieven.
Opwekbonus
Om het nog aantrekkelijker te maken, geeft Qurrent
iedereen die zelf energie opwekt een extra korting.
Deelnemers van een postcodeproject krijgen een
korting op stroom van 1,04 cent per kWh met een
maximum van 3500 kWh. De korting wordt automatisch
verrekend op de energienota.
Gratis energiemonitor (€49 borg)
Klanten van Qurrent kunnen een gratis Qbox energie
monitor bestellen (borg €49). Met de Qbox krijgen
klanten live inzicht in hun stroom en gasverbruik van
hun huishouden.

Interesse? Meld jouw project aan op www.qurrent.nl/start-jouw-zonnepark of stuur een email naar zonnepark@qurrent.nl

