Vragen en antwoorden

Hoeveel certificaten compenseren mijn stroomverbruik?
Het gemiddelde stroomverbruik is 2700 kWh per huishouden en bij meer persoons huishoudens in
een middelgrote woning is dat 3200 kWh. Tien panelen gaan ongeveer 2900 kWh per jaar
produceren. Dus 11 certificaten wekken het equivalent van de stroom op van een middelgrote
woning met 2 of meer personen.
Het stroomverbruik van je specifieke huishouden vind je op je energierekening. De kWh die je
jaarlijks verbruikt kan je delen door de gemiddelde stroom opbrengst van een paneel 290 kWh per
jaar en dan vind je het aantal panelen dat je stroomverbruik compenseert.

Moet ik al mijn stroomverbruik compenseren?
Nee dat hoeft niet: of je meedoet met het project en voor hoeveel certificaten kun je helemaal zelf
kiezen en dat is ook vooral van je budget afhankelijk.

Verandert er iets op de energierekening?
Je contract met jouw energieleverancier verandert niet. Je betaalt nog steeds voor het gas en de
elektriciteit die je verbruikt. Veranderen van energieleverancier biedt voordelen als je meedoet,
maar veranderen van energieleverancier is niet noodzakelijk.

Wat gebeurt er als ik ga verhuizen?
Om deel te kunnen nemen aan de regeling moet je in de postcoderoos wonen (een netaansluiting
hebben) op het moment van intekenen. Als je daarna verhuist kan je je certificaten gewoon
behouden.

Kan ik certificaten tussentijds verkopen?
Certificaten worden uitgegeven op naam voor een looptijd van minimaal 15 en maximaal 16 jaar
en zijn niet verhandelbaar. Waar nodig kan de tenaamstelling gedurende de looptijd wel worden
aangepast, tegen de dan geldende waarde van de certificaten.
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Hoe lang behoud ik recht op een uitkering?
Je behoudt het recht op een uitkering zolang het voor de coöperatie nog mogelijk is subsidie te
ontvangen vanwege de SCE-beschikking. Dit is minimaal 15 jaar. Bij de SCE-beschikking is ook
een maximum omvang van de subsidie vastgesteld. Als deze na 15 jaar nog niet is bereikt, kan dit
nog in het 16e jaar worden verzilverd door energie in dat jaar opgewekt. Dit wordt ‘banking’
genoemd. Als het ‘subsidierecht’ is uitgeput of uiterlijk na 16 jaar vervalt uw recht op uitkering.
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