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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

opgericht en heeft als doelstelling om energiebesparing en het opwekken

van duurzame energie in de gemeente te bevorderen.

Wilt u meedoen aan het postcoderoosproject Zon op Alphen?

Meld u dan nu aan als deelnemer, via www.energiekalphenaandenrijn.nl.
Op deze website staat ook alle inÍormatie over onze projecten.

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

www.zonopnederland. nl.
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Zonneparken op cle daken van
Rijnvicus en Golfclub Zeegersloot

eslleetieve aonne-energieprojecten voor
woningeigenaren, huurders en bedrijven
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De Postcoderoos is een regeling voor het opwekken van duurzame elektriciteit
met zonne-energie. lnwoners en bedrijven van gebieden in en rond de postcode

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

aan de Kromme Aarweg.

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

klimaatverandering te beperken.

ëan op Alphen: Pest*ederess dfrï r*$tv*erËng'
Energiek Alphen (EA) voert de Alphense postcoderoospro1ecten Rijnvicus en GC Zeegersloot

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.

F^* .--.-J^ :--"-^-B^-"**

llct de aanscraÍ var: uornepareler

wcrdl u siràks iiêe remer err iii lr.iel

rl..,r-
Àl;rhetr. le invr--sierrg l,.et zcrnepatteel

ici cerlrfrciii-.,1 rrccr-gcniclCc ri 250 kWlr"

laar-) blclrargl r,':axirraal 2C0 eir|c. l-.j'È

lerlgv-i:rcr ertrjr,:l s llinCer dal zev--lr

jaar De BelaslirigC -.rsl !J;Í:1r.Jeef .lc

f<.onng oc dc cneigrebelaslrr,cj r,,99; s1,r,

Li:

1 I r I r:

l-ricc drrs ri.rrn ir;:rerlaal ioll:r..:'.

il rEtt .4. lAt\*4 Ag4b-*rrs#r#É*
w rÈ *.:'Jw5 5 Wà ÈWF g'ftó@

' t:<,:t rie:'.,;i*,:rnei .)i)!,ia,i!tli! ,a:'.at ia.:!eia kVfit riie cl,-r:r

.:iin 't:,ltr,:icri i;t t:en c:riiet:tiei ;)ia:c.it tr{)it.lI a)pwt]!<i

ita.iji.', (-:a:i]t koaltii,;i i:t; ;tIt't r:nqgi:.,:!;<,:|:sliriil |tnci.

i t i 
"'L 

1. i ) i ! È g'i:i:.rsei,,rr; at, d.,: ..' i ) ai t.:j i a b olJ:rliirE /.ir l

ilo:liitt-) va)ít r:ir:a 3C e:.itc y:c:r jc:,:Lr. De Eci;,t::ltrigiik:ri:;l

g:tr:-,:r'|-1eCri tiCzt: i<r:t!i;'i9y \.'aat' )cai i,.a::tbcli:) f arl

i:\ iaa;. Crt:t tli: palicdat |a-:,ra:.i?l .,:,:.it tlccit').,)ít)ct

'

e) : 2 rq l q l 6; i a si i n,; s t t j g i, tr: t: Í..:i i t..-j i i t t ee r l li ct it c : i t n,:/

tcrr:il ciocr clc erietaJiele\./ataijaie; r:,p t)= i::arnt:,!:, van

ala iie-.||Hi)ct ::íierek:ttii. rl ,ti:t --:rt ata,'tliIuaia).

ffiWeefffi$q&q'mm ,,i- i .,1 dak Vt1-r cclt a[]dílr"

Xemmepark Ë:*$jmvie:axm

Op het dak van Rijnvicus is plaats

voor circa 1.600 zonnepanelen,

waarmee wordt voorzien in het

elektriciteitsgebruik van ongeveer
'1 50 huishoudens. Jaarlijks wordt

ruim 4O0.OO0 kWh opgewekt, met

een besparing van ruim 2OO ton

C02-uitstoot per jaar.

Zennepark {** i*eegersl*e:t
Op het dak van de driving range kunnen

160 zonnepanelen worden geplaatst, waarmee
jaadijks ruim 40.000 kWh wordt opgewekt.

Dit betekent een besparing van ruim 20 ton

CO2-uitstoot per iaar.

Zc *verkt Kon *p Aiphen

ffi nteen kleinverbruikers kunnen meedoen (inwoners en bedrijven)

ffi Vaximaal 40 panelen per deelnemer; opbrengst per paneel 250 kwh

@ Totaalopbrengst kWh mag eigen verbruik niet overschrijden; bU een verbruik van

3.000 kWh/jr dus maximad 12 panelen

& O" Postcoderoosregeling wordt gegarandeerd voor 15 jaar en biedt dus zekerheid

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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