Belangrijkste informatie over de belegging

Participatie in het project
Opgewekt op De Nieuwe Regentes
van Coöperatie Haags Opgewekt U.A.

Dit document is opgesteld op 13 april 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.
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Wat wordt er aangeboden en door wie?
De participaties in de zonne-installatie die wordt gerealiseerd met het project “Opgewekt op De
Nieuwe Regentes” worden aangeboden door Coöperatie Haags Opgewekt U.A. (soms kortweg
met Haags Opgewekt aangeduid). De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de
participaties in deze coöperatieve zonne-installatie.
De uitgevende instelling Coöperatie Haags Opgewekt U.A. is een coöperatieve vereniging die
ten doel heeft het op duurzame wijze produceren en leveren van energie in de Haagse regio,
waaronder het inrichten en exploiteren van zonneparken op Haagse daken. Het project
“Opgewekt op De Nieuwe Regentes” is het eerste project van de coöperatie. Het is de ambitie
om op termijn op meerdere locaties projecten uit te voeren. De initiatiefnemers van Haags
Opgewekt hebben al eerder een collectief zonnedak gerealiseerd in Den Haag, te weten de
Coöperatieve Zon der Gaslaan U.A. Deze kennis en ervaring wordt in Haags Opgewekt benut.
De Coöperatie Haags Opgewekt U.A. bestaat uit leden die deelnemen in de projecten van Haags
Opgewekt. Via de ALV (Algemene Leden Vergadering) beslissen de leden mee in het beleid van
Haags Opgewekt. De Coöperatie Haags Opgewekt U.A. is opgezet door vrijwilligers uit
buurtinitiatief De Groene Regentes.
De website van de aanbieder is www.haagsopgewekt.nl
De website van de aanbieding is www.haagsopgewekt.nl/dewww.haagsopgewekt.nl/de-nieuwenieuwe-regentes/

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 aangeboden of verwachte rendement op de participaties is afhankelijk van de winst
die Haags Opgewekt maakt. De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht of dat er zelfs
sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg
of een deel daarvan verliest. De belangrijkste redenen waardoor Haags Opgewekt mogelijk niet
in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:
• u komt als deelnemer door verhuizing buiten de postcoderoos te wonen;
• de energiebelasting daalt;
• het tarief op de aan het energiebedrijf verkochte stroom daalt;
• hoewel goed in te schatten wijkt het aantal zonuren af en valt de opbrengt tegen;
• de installatie faalt.
De participaties zijn niet te verhandelen op een beurs of platform en daardoor beperkt
verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw participaties als u tussentijds
van uw belegging af wilt. U loopt dan dus het risico dat u niet op het door u gewenste moment
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uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden of uw participatie voor een
lagere prijs moet verkopen.
De participaties zijn verhandelbaar via de Coöperatie Haags Opgewekt U.A. De coöperatie
onderhoudt daartoe een lijst van belangstellenden. Desondanks kan het zijn dat er op bepaald
moment geen koper is voor uw participatie als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt
daarmee het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw
belegging langer aan moet houden. U mag zelf een belangstellende voor overname van uw
participatie aandragen.
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” op pagina 7.

Wat is de doelgroep van deze belegging?
De participaties in de coöperatieve zonne-installatie van het project “Opgewekt op De Nieuwe
Regentes” worden aangeboden aan deelnemers die belangstelling hebben voor het opwekken
van zonne-energie in de eigen wijk en daarmee een bijdrage willen leveren aan een eigen
opwek maar daarvoor niet het eigen dak kunnen of willen gebruiken.
De participaties in de coöperatieve zonne-installatie op De Nieuwe Regentes zijn geschikt voor
beleggers die in aanmerking komen voor een vrijstelling van energiebelasting en teruggave BTW
volgens de ‘Regeling Verlaagd Tarief’ ofwel de ‘Postcoderoosregeling’. De zonne-installatie
wordt geplaatst in postcodegebied 2562. Tot de postcoderoos behoren de postcodegebieden
2517, 2518, 2561, 2562, 2563, 2565, 2566 en 2571, zie daarvoor de indicatieve kaart als
afbeelding 1 (bron: PICO van Geodan).
De participaties in het project “Opgewekt op De Nieuwe Regentes” zijn niet geschikt voor
beleggers die buiten deze postcoderoos vallen want zonder vrijstelling van energiebelasting en
teruggave van BTW is deze financieel niet interessant. Zie voor meer informatie:
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-regeling-in-het-kort

Wanneer u in één van de betreffende postcodegebieden woont en uw eigen energie aansluiting
zich bevindt op een adres in dit gebied, kunt u meedoen. Er zijn een aantal randvoorwaarden
die de Belastingdienst stelt om mee te mogen doen met de regeling verlaagd tarief:
• Uw elektriciteit aansluiting is niet groter dan 3x80A (de meeste mensen hebben een
aansluiting van 1x35A);
• U gebruikt maximaal 10.000 kWh per jaar (het gemiddelde gebruik in Nederland is 3500
kWh);
• Als ondernemer kunt u meedoen tot een maximum van 20% van het eigen vermogen van
de coöperatie (= ongeveer 60 panelen)
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afbeelding 1: indicatieve kaart van de postcoderoos
Naast deze randvoorwaarden van de Belastingdienst zijn er een aantal praktische zaken
waarmee rekening gehouden moet worden:
• De opbrengst van het aantal participaties wat u wenst af te nemen moet bij voorkeur lager
zijn dan de afname op uw eigen elektriciteit aansluiting. De korting op de energiebelasting
gaat namelijk alleen over het aantal kWh’s wat u gebruikt. Meer produceren dan het eigen
verbruik mag wel, maar is financieel minder rendabel. Houdt bij deze afweging ook rekening
met eventuele zonnepanelen op uw eigen dak en andere deelnemingen in bijvoorbeeld
wind aandelen e.d.
• Het deelnemen in de coöperatie kan gevolgen hebben voor uw inkomstenbelasting. U dient
in sommige gevallen een aangifte doen in box 2 en/of in box 3 van de inkomstenbelasting.
In de meeste gevallen gaat het hier om kleine bedragen in de belastingaangifte. Voor de
volledigheid willen wij dit toch vermelden.
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Zie voor mee informatie:
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-financiele-aspecten

Wat voor belegging is dit?
U belegt in een participatie in een zonnedak gerealiseerd met het project Opgewekt op De
Nieuwe Regentes.
Regentes
De nominale waarde van 1/320e participatie is €330.
De intrinsieke waarde van 1/320e participatie is €330.
De prijs van 1/320e participatie is €330.
Deelname is mogelijk vanaf minimaal 1/320e participatie of een veelvoud daarvan. In de
spreektaal wordt soms ook het begrip “paneel” gehanteerd aangezien de zonne-installatie 320
panelen behelst, het betreft een participatie in het project voor de realisatie van de zonneinstallatie.
De datum van uitgifte van de participaties is 1 juni 2018. De looptijd van de participaties is 15
jaar, conform de garantieperiode ‘Regeling Verlaagd Tarief’. Deze periode gaat in na een
aanwijzing van de Belastingdienst die de coöperatie na oprichting zo snel mogelijk zal
aanvragen. Gedurende die periode heeft de deelnemer recht op deze regeling. Aan het eind van
de periode van 15 jaar zal de ALV besluiten over een eventueel vervolg aan de hand van de
mogelijkheden die dan beschikbaar zijn.
Het verwachte rendement per jaar is ongeveer €46 in het eerst jaar, wanneer rekening wordt
gehouden met degradatie van de zonnepanelen geleidelijk teruglopend naar €41 in de laatste
jaren. Dit is de stroomopbrengst inclusief de belastingteruggave conform ‘Regeling Verlaagd
Tarief’. Het rendement zal per jaar variëren en zal elk jaar tijdens de ALV worden toegelicht en
vastgelegd.
Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere
informatie over het rendement” op pagina 9.

Wat zijn de kosten voor u als belegger?
Over uw inleg betaalt u geen inschrijvingskosten.
Bij verkoop van uw participatie betaalt u administratiekosten. De hoogte van deze kosten zullen
in verhouding staan tot de werkzaamheden die de coöperatie hiervoor moet verrichten. De
exacte hoogte hiervan zal worden vastgesteld op de ALV.
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Waar wordt uw inleg voor gebruikt?
De coöperatie heeft geen winstoogmerk. Uw inleg wordt volledig gebruikt voor de realisatie van
het zonnepark. Via de ALV zullen wij u op de hoogte houden over reserveringen die gedaan
worden ten behoeve van het onderhoud. Aan het eind van de looptijd zal zal het resterend
vermogen over de participaties worden verdeeld, afhankelijk van het besluit op de ALV over de
periode na de looptijd.
Uw inleg behoort tot het vermogen van Coöperatie Haags Opgewekt U.A..
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 9.
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Nadere informatie over de belegging
In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie
over de aanbieding en de aanbieder. Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico’s,
de kosten, en het rendement van de aanbieding.
Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.

Nadere informatie over de aanbieder
De aanbieder Coöperatie Haags Opgewekt U.A. is tevens de uitgevende instelling van de
participaties.
De uitgevende instelling is een coöperatie, opgericht op 13 april 2018 en gevestigd in Den Haag
onder het KvK-nummer 71448217. Het adres van de uitgevende instelling Galileïstraat 52, Den
Haag,. De website van de uitgevende instelling is www.haagsopgewekt.nl.
www.haagsopgewekt.nl
Contactpersoon: T. van der Laan, 070-3469331, info@haagsopgewekt.nl

De uitgevende instelling wordt bestuurd door een bestuur dat door de ALV van de Coöperatie
Haags Opgewekt U.A. wordt gekozen
Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling:
- het stimuleren van het gebruik van duurzame, lokaal opgewekte energie in de Haagse regio;
- het produceren of doen produceren van duurzame energie in de Haagse regio direct of
indirect ten behoeve van de leden;
- het stimuleren van energiebesparing in de Haagse regio;
- het bevorderen van de sociale samenhang binnen Haagse gemeenschappen in het
algemeen en de samenwerking tussen leden in het bijzonder.
- al hetgeen daartoe behoort of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
De uitgevende instelling heeft geen (financiële) relaties met gelieerde entiteiten en/of
personen.

Nadere informatie over de risico’s
Deelnemer komt buiten de postcoderoos te wonen:
wonen het risico bestaat dat de voorwaarde voor
participatie vervalt omdat de deelnemer verhuist en buiten de ‘Regeling Verlaagd Tarief’ van de
zonne-installatie komt te wonen. Dit betekent dat het aandeel financieel niet meer interessant
is voor de delenemer. De deelnemer dient een andere afnemer te vinden voor de participatie
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waarmee het deelneemt in de coöperatie. De deelnemer tekent bij inschrijving voor akkoord
dat hij of zij bekend is met dit risico en daar de verantwoordelijkheid voor draagt. De coöperatie
zal de deelname niet terugnemen maar biedt wel hulp bij het vinden van een nieuwe
deelnemer. De coöperatie legt daartoe een wachtlijst van geïnteresseerden aan mocht de
belangstelling groter zijn dan het aanbod.
Verlaging energiebelasting:
energiebelasting het risico bestaat dat teruggave van energiebelasting op de
energienota daalt wanneer de overheid tot een verlaging van de energiebelasting besluit. De
overheid stelt jaarlijks de belasting op energie vast. De afgelopen twintig jaar is deze belasting
flink gestegen, het kan echter ook gebeuren dat tot een verlaging van de energiebelasting
wordt besloten. Dit heeft recent nog in 2016 plaatsgevonden. Het valt niet te voorspellen hoe
de energiebelasting zich de komende 15 jaar zal ontwikkelen. De verwachting is echter dat deze
geleidelijk zal stijgen, bij de business case is uitgegaan van een gelijkblijvende energiebelasting.
Mocht de energiebelasting gaan dalen dan zal de teruggave op de energienota minder zijn. Dit
is een (mogelijk tijdelijk) nadeel voor de deelnemer en vormt daarmee een financieel risico. Bij
een stijging van de energiebelasting kan de deelnemer juist een hogere teruggave tegemoet
zien.
Verlaging terugleververgoeding van de energiemaatschappij:
energiemaatschappij de coöperatie heeft een contract
met een energieleverancier voor de levering van de opgewekte elektriciteit. Zij sluit hiervoor
een power purchase agreement (ppa) af waarin een looptijd en een tarief per kWh wordt
afgesproken. Aan het eind van de looptijd zal er opnieuw onderhandeld worden over de
voorwaarden en de hoogte van het tarief. Dit tarief kan, afhankelijk van de markt, stijgen maar
ook dalen. Hierdoor bestaat er een kans dat de coöperatie minder aan haar leden kan
uitbetalen en bestaat er een kans dat er niet voldoende dekking is voor de operationele kosten
van de coöperatie. In de ALV wordt u jaarlijks geïnformeerd over de stand van zaken.
Minder aantal zonuren:
zonuren er is sprake van minder zonuren dan in de business case gehanteerd. Dit
betekent dat de opbrengst van de zonne-installatie lager uitvalt dan tevoren ingeschat en de
terugverdientijd oploopt. In de business case is een conservatief aantal zonuren opgenomen.
Op basis van ervaring met zonnedaken blijkt dat de opbrengst goed voorspelbaar is en dat de
afwijking van de opbrengst ten op zichtte van de prognose zeer beperkt is.
De zonnezonne-installatie faalt:
faalt er is sprake van financiële schade door het falen van de zonneinstallatie door storm of blikseminslag. Dit betekent dat aanspraak moet worden gemaakt op
uitkering door de opstalverzekering. De opstalverzekering dekt schade aan de installatie en het
tijdelijke verlies aan productie.
Subsidies niet verstrekt:
verstrekt er is sprake van een financieringsrisico omdat een deel van de realisatie
wordt bekostigd vanuit subsidies en deze kunnen niet worden verstrekt. Dit betekent dat het
project in dat geval financieel minder gunstig wordt. Als het gevolg hiervan is dat de inleg van de
participatie verhoogd moet worden, zullen wij u tijdig informeren. Er bestaat een mogelijkheid
dat het project in dat geval geannuleerd wordt en de deelnemers hun inleg terugkrijgen. De
kans hierop is klein omdat er wordt samen gewerkt met betrouwbare partners: Fonds1818, het
Klimaatfonds en gemeente Den Haag.
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Overige risico’s:
risico’s er zijn bij het exploiteren van een zonnedak altijd niet voorziene risico’s. Mocht
er iets gebeuren wat op dit moment is voorzien of ingeschat dan heeft de coöperatie hiervoor
een fonds. Dit fonds wordt gevuld bij het begin van het project met de btw teruggave over de
investering. Dit betekent dat u als lid van de coöperatie de btw over uw inleg niet per direct
terug ontvangt. Deze wordt jaarlijkse terugbetaald totdat het fonds na 15 jaar leeg is. Mocht er
tijdens de periode van 15 jaar een onvoorzien risico optreden dan zal het fonds gebruikt
worden om de kosten te dekken. Jaarlijks zal in de ALV worden toegelicht over de uitbetaling uit
het bedrag en het restant wat nog in kas is.

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst
De totale opbrengst van de participaties bedraagt €105.600. Wanneer niet alle participaties van
deze coöperatieve zonne-installatie zijn verkocht gaat de realisatie niet door. Indien een
deelnemer de bijdrage al betaald heeft dan wordt deze in dat geval teruggestort
De opbrengst wordt gebruikt voor het realiseren van een zonne-installatie op het dak van
theater De Nieuwe Regentes aan de Weimarstraat 63 te Den Haag. De zonne-installatie bestaat
uit 320 zonnepanelen en wordt niet aangesloten op de elektrische installatie van het gebouw,
maar krijgt een aparte eigen aansluiting op het elektriciteitsnet. Er wordt dus niet geleverd aan
het gebouw, de opgewekte stroom wordt geleverd aan een energieleverancier. De aansluiting
wordt voorzien van een slimme meter zodat op elk moment van de dag nagegaan kan worden
wat de levering op dat moment is.
De opbrengst van de aanbieding wordt geheel gebruikt voor kosten van de zonne-installatie. De
opbrengst is niet voldoende voor de gehele investering. De overige kosten bestaan uit
oprichtingskosten, verzwaring van de dakconstructie en een post onvoorzien. Het verschil wordt
gefinancierd door subsidies van de gemeente Den Haag (eigenaar van het gebouw, eenmalige
bijdrage), het Klimaatfonds en Fonds1818.

Nadere informatie over het rendement
Het rendement is gekoppeld aan de opbrengst van de zonne-installatie. Deze opbrengst wordt
na inhouding van de jaarlijkse kosten verdeeld over de deelnemers op basis van de participatie.
De verwachte hoeveelheid op te wekken zonnestroom is berekend door de leverancier van de
installatie. Op basis van de locatie en installatie wordt een jaarlijkse productie van 78.000 kWh
in het eerste volledige productiejaar verwacht. Dit komt overeen met een productie van 244
kWh per paneel in het eerste volledige productiejaar. Rekening houdend met degradatie van
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zonnepanelen loopt de opwek terug naar ongeveer 69.000 kWh in het 15e jaar. Over 15 jaar
gerekend leidt dit tot een geschatte verminderde uitstoot van 580 ton CO2.
Voor de onderhoudskosten wordt €9 per 1/320e participatie per jaar gerekend. In deze
onderhoudskosten zitten onder andere de aansluiting, het onderhoudscontract, de verzekering
en de bankkosten.
De belegger ontvangt na aflopen van het kalenderjaar de opgave van de opbrengst. Jaarlijks zo
kort mogelijk na het aflopen van het kalenderjaar. De looptijd wordt verbonden aan de
garantieperiode voor de 'Regeling Verlaagd Tarief' en gehouden op 15 jaar, de terugverdientijd
ligt volgens de business case rond 9 tot 11 jaar.
De 'Regeling Verlaagd Tarief' betekent dat de belegger aanvullend op de directe opbrengst per
geproduceerde kWh recht heeft op korting op de energierekening. Dit tarief is opgebouwd uit
€0,1265 per kWh als eerste schijf in het Energiebelasting tarief voor het jaar 2018. Dit tarief kan
per jaar wijzigen. Het tarief is inclusief 21% BTW. De belegger kan de energiebelasting
terugvorderen bij de leverancier. Zie voor meer informatie over de mogelijke verrekening met
de energieleverancier onder het kopje “Nadere informatie over aanbieding en inschrijving” op
pagina 10.
Wanneer de deelnemer buiten het postcodegebied verhuist, kan deze geen aanspraak meer
maken op de 'Regeling Verlaagd Tarief'. Daarmee wordt de deelname financieel veel minder
interessant. De deelnemer kan lid blijven van de coöperatie of het participatiedeel overdragen
aan een ander lid of aspirant lid. De overdracht van het participatiedeel loopt via de Coöperatie
Haags Opgewekt U.A. die een lijst van belangstellenden bijhoudt en kan bemiddelen in de
overdracht. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de overdracht en maakt zelf afspraken
over de onderlinge verrekening van de waarde van uw aandeel.
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
uitgevende instelling
De aanbieder is actief vanaf 13 april 2018. De coöperatie heeft op dat moment nog geen eigen
vermogen.

Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving
De aanbiedingsperiode begint op 13 april 2018 en eindigt op 1 juni 2018. In deze periode
kunnen belangstellenden zich inschrijven voor de beoogde participatie. Zodra er voldoende
belangstelling is geregistreerd worden de inschrijvers uitgenodigd om de ledenovereenkomst
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voor de coöperatie en participatieovereenkomst voor dit project te tekenen. In de
participatieovereenkomst wordt aangegeven hoe groot de participatie is.
Met ondertekening van de ledenovereenkomst gaat de deelnemer akkoord met de statuten, de
informatie in dit document en met de afspraken in de ledenovereenkomst. De ondertekening
van de ledenovereenkomst en het overmaken van de inleg dienen vóór 1 juni 2018 plaats te
vinden.
Wanneer alle deelnemers de ledenovereenkomst en participatieovereenkomst hebben
ondertekend wordt gevraagd het bedrag conform de participatie over te maken. Pas wanneer
het totale bedrag ontvangen is wordt gestart met het afgeven van opdrachten aan leveranciers.
Vanaf dat moment gaat de coöperatie verplichtingen aan en is het niet meer mogelijk het
betaalde bedrag terug te vorderen.
Belangstellenden dienen vooraf zelf te verifiëren of terugvordering van de energiebelasting bij
de eigen energieleverancier mogelijk is. Niet iedere leverancier werkt hieraan mee. De
leveranciers die wel meewerken zijn o.a. (niet uitputtend en in willekeurige volgorde)
Greenchoice, Eneco, Qurrent, Haagse Stroom, Samen Om, van de Bron.
Belangstellenden dienen zich op de volgende manier in te schrijven:
• schriftelijk op de informatieavond op 13 april 2018;
• via het belangstellingsformulier op de website.

Nadere informatie
informatie over betrokken instanties en leveranciers
Het project is tot stand gekomen door samenwerking met de volgende partijen:
Gemeente Den Haag:
Haag als eigenaar van het pand heeft zij toestemming gegeven om het dak van
het theater de regentes te mogen gebruiken. Daarnaast levert de gemeente een financiële
bijdrage voor de extra kosten die de coöperatie moet maken voor de draagconstructie op het
dak en het garanderen van de waterdichtheid.
Theater de Nieuwe Regentes:
Regentes als gebruiker van het pand heeft zijn direct en indirect te maken
met alles wat er in of op het pand wordt gedaan. In overleg met de gemeente heeft zij akkoord
gegeven om het dak te mogen gebruiken.
Fonds1818:
Fonds1818 draagt samen met de gemeente Den Haag financieel bij voor de extra kosten voor
het dak. Daarnaast draagt Fonds1818 financieel bij door de bijdrage uit het Klimaatfonds van
Stichting Duurzaam Den Haag te verdubbelen.
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Stichting Duurzaam Den Haag:
Haag Haag beheert het Klimaatfonds. Vanuit het Klimaatfonds wordt
een financiële bijdrage geleverd in het kader van de CO2 reductie die met het zonnedak wordt
gerealiseerd.
Samen OM:
OM is de coöperatieve energieleverancier die afnemer wordt van de door de zonneinstallatie geleverde stroom.
Stedin:
Stedin is de netbeheerder in het betreffende woongebied en verzorgt de
elektriciteitsaansluiting.
Staedion:
Staedion is de woningcorporatie die eigenaar is van het gebouw “de Regenvalk” dat direct
naast het theater de Nieuwe Regentes staat. De aansluiting van Stedin wordt met toestemming
van Staedion aangelegd in het elektriciteitshuisje op het terrein van Staedion. Er is naast
gebruiksrecht ook recht van overpad afgesproken voor het uitvoeren van de installatie- en
onderhoudswerkzaamheden.
Energiemeetbedrijf2020
De leverancier van de slimme meter die aangesloten wordt op de aansluiting van STEDIN. Met
deze slimme meter kan de coöperatie aan de Belastingdienst aantonen wat de jaarlijkse
productie is geweest. Energiemeetbedrijf2020 is ook de leverancier van de slimme meter bij de
zonne coöperatie Zon der Gaslaan.
Solar
Solar Engineers:
Engineers is de aanbieder van de zonnepanelen installatie. Solar Engineers heeft in het
voortraject veel werk verricht om aan te tonen dat de draagconstructie op het dak en de
waterdichtheid van de constructie voldoet aan de eisen die de gemeente stelt.
MEVABA:
MEVABA Is het installatiebedrijf dat in opdracht van Solar Engineers de installatie op het dak
gaat verzorgen.
Spuitco:
Spuitco is de leverancier van de gemeente die de dakbedekking op het theater verzorgt en
ervoor zorgt dat de draagconstructie van de zonnepanelen waterdicht wordt afgewerkt.
Notaris DeClercq:
DeClercq is de notaris bij wie op 13 april 2018 per akte de Coöperatie Haags Opgewekt
U.A. is opgericht.
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