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KraergË*k &lphen aan den Rijm
Zon op Alphen wordt uitgevoerd door Energiek Alphen aan den Rijn met
steun van Zon op Nederland. Energiek Alphen aan den Rijn is in 2014

Zonneparken op cle daken van
Rijnvicus en Golfclub Zeegersloot

opgericht en heeft als doelstelling om energiebesparing en het opwekken
van duurzame energie in de gemeente te bevorderen.

eslleetieve aonne-energieprojecten voor
woningeigenaren, huurders en bedrijven

Wilt u meedoen aan het postcoderoosproject Zon op Alphen?
Meld u dan nu aan als deelnemer, via www.energiekalphenaandenrijn.nl.

Miniier energiekcaten

Op deze website staat ook alle inÍormatie over onze projecten.
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Vocr huiseigen&ren en hr-iurders;

Meer informatie over Zon op Nederland en over de Postcoderoos vindt u op

ock'r0or hedriiven

www.zonopnederland. nl.
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De Postcoderoos is een regeling voor het opwekken van duurzame elektriciteit

Xemmepark

met zonne-energie. lnwoners en bedrijven van gebieden in en rond de postcode

Op het dak van Rijnvicus is plaats

exploiteren zelf de installatie, op het dak van een gebouw in hun buurt. Energiek
Alphen heeft hiervoor de coóperatie Zon op Alphen opgericht. Zon op Alphen
realiseert op dit moment twee projecten: op het dak van Rijnvicus aan de
Distributieweg en op het dak van de driving range van Golfclub Zeegersloot

voor circa 1.600 zonnepanelen,

aan de Kromme Aarweg.

een besparing van ruim 2OO ton

Ë:*$jmvie:axm

waarmee wordt voorzien in het
elektriciteitsgebruik van ongeveer
'1

50 huishoudens. Jaarlijks wordt
ruim 4O0.OO0 kWh opgewekt, met
C02-uitstoot per jaar.

Met de Postcoderoos kunnen woningbezitters, WE's, huurders en

-

kleinverbruik

-

bedrijven

zelf zonne-energie opwekken. ledereen kiest zelf het gewenste aantal zonnepanelen. U ver-

dient uw investering terug door een korting op uw energiebelasting. De terugverdientijd
is minder dan tien jaar. Met de Postcoderoos verlaagt u uw CO2-uitstoot en helpt u mee

Zennepark {** i*eegersl*e:t

klimaatverandering te beperken.

ëan op Alphen: Pest*ederess

Op het dak van de driving range kunnen
160 zonnepanelen worden geplaatst, waarmee
jaadijks ruim 40.000 kWh wordt opgewekt.

dfrï r*$tv*erËng'

Energiek Alphen (EA) voert de Alphense postcoderoospro1ecten Rijnvicus en GC Zeegersloot

Dit betekent een besparing van ruim 20 ton
CO2-uitstoot per iaar.

uit onder de naam Zon op Alphen. Wij zorgen met steun vanZon op Nederland voor de bouw

en het beheer van de installaties, de ledenwerving en de financiële verantwoording. Voor Zon
op Alphen is in mei 2018 een Green Deal aÍgesloten met de gemeente Alphen aan den Rijn
en het bestuur van GolÍclub Zeegersloot. Zij stellen de daken van Rijnvicus en de driving range
gratis beschikbaar voor de Postcoderoos. Dit ondersteunt hun eigen duurzaamheidsbeleid en
van de hele gemeente Alphen aan den Rijn.
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3.000 kWh/jr dus maximad 12 panelen
O" Postcoderoosregeling wordt gegarandeerd voor 15 jaar en biedt dus zekerheid
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nteen kleinverbruikers kunnen meedoen (inwoners en bedrijven)
Vaximaal 40 panelen per deelnemer; opbrengst per paneel 250 kwh
Totaalopbrengst kWh mag eigen verbruik niet overschrijden; bU een verbruik van
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op een goed rendement
Als lid van Zon op Alphen regelt de coóperatie alle administratieve zaken
lnwoners en bedrijven met de volgende postcodes kunnen deelnemen: 2391 ,2394,
2396, 2401 Í/m 2409, 2445, 247 1 en 2481
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