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Dit document is opgesteld op 25 maart 2018 

Dit document helpt u de risico’s, de kosten, en het rendement 
van de belegging beter te begrijpen. 

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM 
getoetst. 

 

 

Wat wordt er aangeboden en door wie? 

 

De paneelcertificaten worden aangeboden door coöperatie Zon4Ons U.A., gevestigd in Oldehove. De 
aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de paneelcertificaten. 

De uitgevende instelling heeft als doel: het collectief produceren van zonne-energie. 

De website van de aanbieder is: https:zon4ons.nl 

Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger? 

Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. 
Het verwachte rendement op de paneelcertificaten is afhankelijk van de winst die coöperatie Zon4Ons 
U.A. maakt. De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht, waardoor u mogelijk minder 
rendement realiseert. De belangrijkste redenen waardoor coöperatie Zon4Ons U.A. mogelijk niet in 
staat zal zijn het verwachte rendement te realiseren zijn: 
 minder zonuren per jaar dan begroot, 



 

 

 verlies of beschadiging van de installatie waardoor tijdelijk de opbrengst lager is dan begroot; 
 verlaging van het tarief van de energiebelasting, die wordt vastgesteld door de overheid; 
 een lagere prijs voor de elektriciteit waardoor de begrote opbrengsten van de coöperatie niet 

worden gehaald; 

De paneelcertificaten kunnen worden overgedragen aan andere leden van de coöperatie Zon4Ons 
U.A.  Desondanks kan het zijn dat er op een bepaald moment geen koper is voor uw paneelcertificaten 
als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt dan het risico dat u niet op het door u gewenste 
moment uw geld terug kunt krijgen of dat u uw paneelcertificaten voor een lagere prijs aan de 
coöperatie moet verkopen. De waarde van de paneelcertificaten daalt jaarlijks met globaal 1/15de van 
de nominale waarde bij uitgifte en bedraagt aan het einde van de looptijd van 15 jaar € 0,-. 

Er bestaan ook andere belangrijke risico’s. Meer informatie over deze risico’s vindt u in dit document 
onder het kopje “Nadere informatie over de risico’s”  

Wat is de doelgroep van deze belegging? 

De paneelcertificaten van coöperatie Zon4Ons U.A. worden aangeboden aan inwoners en bedrijven in 
de postcodegebieden 9883(Oldehove), 9884(Niehove), 9966 (Zuurdijk), 9886 (Saaksum), 9891 
(Ezinge), 9833 (Den Ham), 9804 (Noordhorn), 9885 (Lauwerzijl), 9973 (Houwerzijl) en 9963 
(Warfhuizen) en lid zijn/worden van coöperatie Zon4Ons U.A. 

De paneelcertificaten zijn geschikt voor beleggers die voldoen aan de voorwaarden van de Regeling 
Verlaagd Tarief.   

De paneelcertificaten zijn niet geschikt voor beleggers die dit geld op korte termijn nodig verwachten 
te hebben. 

Wat voor belegging is dit? 

U belegt in paneelcertificaten. 

De nominale waarde van een paneelcertificaten is bij uitgifte € 220,-  

De intrinsieke waarde van een paneelcertificaat  is € 220,-  

De prijs van een paneelcertificaat is € 220 ,-  

Deelname is mogelijk vanaf 1 paneelcertificaten, derhalve € 220,- 

De datum van uitgifte van de paneelcertificaten is 1 januari 2019 

De looptijd van de paneelcertificaten is 15 jaar, beginnende op de dag van in bedrijfname van de 
zonnepanelen installatie. 

Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere informatie over 
het rendement” op pagina < x >. 

Wat zijn de kosten voor u als belegger? 



 

 

Over uw inleg betaalt u geen administratieve of andere extra kosten. Jaarlijks is een vergoeding voor 
onderhoud en administratie verschuldigd, die wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering 
en wordt verrekend met de winstuitkering. Bij verkoop van uw paneelcertificaten betaalt u € 10,- 
administratiekosten. 

 

Waar wordt uw inleg voor gebruikt? 

 

w inleg wordt  gebruikt om de kosten van aanleg van productie-installaties af te dekken.  
Uw inleg behoort tot het vermogen van coöperatie Zon4Ons U.A. 

Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje “Nadere informatie over 
de besteding van de opbrengst” op pagina < x >. 

 

 

Nadere informatie over de aanbieder 

De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de paneelcertificaten. De uitgevende instelling is 
coöperatie Zon4Ons U.A. opgericht op 24 september 2018 en gevestigd te Oldehove, onder het KvK-
nummer 72679980. Het adres van de uitgevende instelling is Schoolstraat 19a, 9883 PG Oldehove 

Contactpersoon: Fred Hendriks, Kerkpad 3, 9884 PD Niehove 

De uitgevende instelling wordt bestuurd door : 

Ietse Pestoor (Ezinge, voorzitter), 
Jan de Keijzer (Houwerzijl, penningmeester). 
Fred Hendriks (Niehove, secretaris) 
Jan de Vries (Oldehove, lid) 
Peter Kremer (Oldehove,lid) 
 

Nadere informatie over de risico’s 

Het aantal zonuren per jaar: Het risico bestaat dat in een jaar het aantal uren zon lager uitvalt dan 
gebruikelijk is voor de locatie van de zoninstallatie. Dat betekent dat het aantal opgewekte kWh per 
jaar zal variëren. Het aan een coöperatie-lid toegerekende deel van de opgewekte stroom en daarmee 
teruggave energiebelasting op uw energierekening zal daardoor ook variëren en kan lager zijn dan 
verwacht. Hierdoor zal ook de winst van de coöperatie variëren. 

Verlies of beschadiging installatie: Een van de zeven installaties  kan geheel of gedeeltelijk verloren 
gaan, bijvoorbeeld door brand, of beschadiging door storm of hagel. In dat geval zal de installatie 
tijdelijk minder of zelfs geen kWh opleveren dan is begroot. Het bestuur sluit hiervoor  relevante 
verzekeringen af. Toch is het niet volledig uit te sluiten dat door dit risico het aan u toegerekende 



 

 

deel van de opgewekte stroom en daarmee teruggave energiebelasting op uw energierekening lager 
uitvalt. Tevens zal de winst van de coöperatie bij het optreden van dit risico lager uit kunnen vallen.. 

Lagere energiebelasting: De postcoderoosregeling (formeel ‘Regeling Verlaagd Tarief’) is een fiscale 
regeling. De coöperatie heeft vanuit deze regeling een beschikking ontvangen. Daarmee is  voor 15 
jaar teruggaaf energiebelasting vastgesteld. Wel bestaat het risico dat de overheid in de loop van de 
tijd de hoogte van de energiebelasting op elektriciteit (naar beneden) bijstelt. In dat geval daalt het 
bedrag dat door de deelnemer wordt terugontvangen aan energiebelasting. 

Lagere prijs voor de elektriciteit: De opgewekte elektriciteit wordt verkocht aan een 
energiemaatschappij. Deze prijs kan fluctueren. Bij prijsdaling daalt de omzet en daarmee de winst 
van de coöperatie. 

Hogere kosten: De kosten van de coöperatie, zoals kosten voor onderhoud, reparatie en 
verzekeringen, kunnen hoger uitvallen dan begroot. Hierdoor daalt de winst van de coöperatie. 
 

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst 

De opbrengst is voldoende voor het opzetten van het Postcoderoosproject, dat wil zeggen het 
aanleggen, beheer en onderhoud van zeven zonnepaneleninstallaties op boerenschuren bestaande 
uit zonnepanelen, netwerkaansluiting, bekabeling, draagconstructie, meterkast en toebehoren. 

Nadere informatie over het rendement 

De postcoderoosregeling kent twee vormen van rendement c.q. inkomstenstromen voor de leden: 
(1) korting op de energiebelasting van de energierekening thuis 

(2)  winstuitkering vanuit de coöperatie Zon4Ons U.A. door de verkoop van opgewekte energie. \ 

Het rendement wordt derhalve uitgekeerd enerzijds indirect als korting op de energiebelasting en 
anderzijds in de vorm van een winstuitkering.  

Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als bedoeld onder 
‘kosten’) ontvangen uit de investering. 

 

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling 

De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de paneelcertificaten. 

De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting € 280,000,- en bedraagt het volledige eigen 
vermogen.  

Er wordt additionele financiering aangetrokken. Deze financiering bestaat uit een lening van € 50,000,-
van het fonds Nieuwe Doen. Dit bedrag wordt aangewend om leningen te verstrekken aan leden van 
de coöperatie om hun deelname aan Zon4Ons te financieren. 

−  

 


