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VOORWOORD 
Beste lezer,  

Voor je ligt de informatiebrochure voor Zonnepark Cothen. In deze 
informatiebrochure staat hoe je financieel kunt deelnemen in Zonnepark Cothen 
in de vorm van obligaties. Het park wordt ontwikkeld door projectontwikkelaar 
Sunvest, maar jouw financiële deelname loopt via onze lokale 
energiecoöperatie: de EigenWijkse Energie Coöperatie. Het mogelijk maken van 
financiële deelname is één van de wijzen waarop Sunvest recht wil doen aan de 
lokale bevolking. Het zijn immers jij en ik, of nog beter, de inwoners van Cothen, 
die tegen de zonnepanelen zullen aankijken! Daarom krijgen inwoners van 
Cothen ook voorrang bij de toewijzing, ingeval er meer liefhebbers zijn dan 
obligaties. 

De lokale financiële participatie wordt georganiseerd door EWEC: dé lokale 
energiecoöperatie voor Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek. We zijn een 
ledenorganisatie, met bijna 300 lokale leden. We zijn samen de coöperatie, en 
dat betekent: onze leden zijn de baas! We hebben tijdens de Algemene Leden 
Vergadering van 22 juni 2019 de samenwerking met Sunvest voorgelegd aan 
onze leden, en er is met overgrote meerderheid besloten om zaken met elkaar 
te doen. Daarmee profiteert EWEC mee van de opbrengsten van het zonnepark.  

EWEC heeft onlangs de onderhandelingen afgerond. Het resultaat hiervan is dat 
wij een lening verstrekken aan het zonnepark ter hoogte van € 250.000 
waarover we aan onze deelnemende leden een rentepercentage kunnen bieden 
van 4% over een periode van 16 jaar en 3 maanden met 30 gelijke 
terugbetalingen in 15 jaar. We hopen van harte dat je een deelname overweegt 
en staan klaar voor je, mocht je resterende vragen hebben na het lezen van 
deze brochure. En voor het geval je nog geen lid bent: geef je op, lidmaatschap 
kost € 12 per jaar. 

 

Vriendelijke groet, 

Bestuur EigenWijkse Energie Coöperatie  
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INTRODUCTIE 
De EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) is uitgever van de obligaties. 

We zijn een lokale ledenorganisatie, die zich sinds haar oprichting in januari 
2013 inzet voor een duurzame energietransitie. Onze doelstelling is om alle 
lokale energie duurzaam op te wekken. Je kunt een kijkje nemen op onze 
website www.ewec.nl om te zien welke projecten wij initiëren. Voordat we 
zullen uitweiden over ons bod, willen we je meenemen in ons standpunt over 
zonnevelden.  

Met alleen zon op dak redden we het niet. Want al leggen we alle in onze 
gemeente geschikte daken vol, dan nog zouden we daarmee slechts 15% van 
onze energiebehoefte dekken. Zonneparken zijn dus nodig.  Maar, zo stellen wij, 
dán willen we ze het liefste ook in lokaal eigendom! Op die manier kunnen alle 
winsten lokaal terechtkomen.  

Hoe krijg je lokale zonneparken in lokaal eigendom? Door ze zelf te ontwikkelen. 
We zouden graag zien dat lokale boeren die grond beschikbaar willen stellen 
aan zonnevelden, zich melden bij EWEC. Samen onderzoeken we dan de 
mogelijkheden. Daarnaast kunnen we het als inwoners acceptabel vinden dat 
we bijvoorbeeld mede-eigenaar worden. En ten slotte kunnen we het als lokale 
omgeving acceptabel vinden dat we weliswaar geen eigendom verkrijgen, maar 
dat we wel, bijvoorbeeld via een achtergestelde lening, meeprofiteren van de 
opbrengsten van het zonnepark. Voor dit laatste is door EWEC gekozen bij de 
ontwikkeling van Zonnepark Cothen.  

De ontwikkeling van Zonnepark Cothen was al in een redelijk gevorderd stadium 
voordat wij met EWEC in beeld kwamen. Zo ver gevorderd dat je niet goed meer 
kunt spreken over ‘samen ontwikkelen’, maar je het wel nog kunt hebben over 
lokaal eigendom, of op z’n minst wat fair is naar de lokale bevolking. En dat gaat 
uiteraard om meer dan een winstdeling. Want zoals bij Cothenaren bekend, 
lokale zonnevelden zijn niet zonder meer welkom! En dat is begrijpelijk. Want 
het gaat ook om landschappelijke inpassing in de eigen nabije omgeving.  

Dus, ‘zonnevelden: ja, mits’. Mits er lokaal draagvlak is, mits omwonenden 
kunnen meeprofiteren, mits er aandacht is voor natuur, biodiversiteit, mits er 
financiële participatiemogelijkheden zijn die een belangrijk deel van de 
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opbrengsten lokaal laten terechtkomen en mits er ook een bijdrage wordt 
gestort in een lokaal Omgevingsfonds.  

Een lokaal Omgevingsfonds? Niet iedereen kan of wil investeren in zonneparken. 
Maar wel iedereen in de lokale omgeving heeft recht op een deel van de 
opbrengst, zo menen wij. We zijn daarom bezig met de ontwikkeling van een 
Omgevingsfonds. Ook dit zonnepark zal een deel van de opbrengst afdragen aan 
het fonds. De ontwikkelingen rondom het fonds kun je volgen op onze website. 
We vragen omwonenden en onze leden ook voor het leveren van input en 
ideeën, uiteindelijk stemmen onze leden over de plannen. Wil je meer 
betrokken zijn? Mail naar: zonneparken@ewec.nl.   

Tot zover onze introductie.  

SAMENVATTING VAN DE AANBIEDING 
 

Doelgroep Primair: inwoners Cothen (>18 jr) 
Secundair: andere inwoners van gemeente Wijk bij 
Duurstede (>18 jr) 

Uitgevende Instelling EigenWijkse Energie Coöperatie U.A. 
Doel uitgifte Achtergestelde 
Obligatielening 

Financiering van een deel van de totale 
investeringskosten van Zonnepark Cothen 

Hoofdsom Lening € 250.000 (500 Obligaties) 
Looptijd Lening 16 jaar en 3 maanden; lening gaat in per 1 april 

2021;  
Rente 4% 
Aflossing structuur Annuïtaire aflossing gedurende 15 jaar, in 30 

halfjaarlijkse gelijke delen, eerste periode 1 juli 
2022 – 31 december 2022 

Constructierente Over de periode van inleg 1 april 2021 tot 1 juli 
2022 wordt in totaal 4% constructierente betaald 
(3.2% op jaarbasis)   

Nominale waarde € 500,00 per Obligatie  
Transactiekosten 1% (= €5,00/ Obligatie) 
Zekerheden 2de hypotheekrecht (samen met een 2e pandrecht)  
Positie Obligatielening Achtergesteld aan de Bank (Akte van 

Achterstelling); Senior aan de Aandeelhouders  
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Het doel van de uitgifte is tweedelig. Enerzijds geeft de Uitgevende Instelling, 
EigenWijkse Energie Coöperatie U.A., de Achtergestelde Lening uit om maximaal 
€ 250.000 op te halen ter financiering van een deel van de totale 
investeringskosten van Zonnepark Cothen. Anderzijds wordt hiermee in eerste 
instantie aan inwoners van Cothen en in tweede instantie aan inwoners in de 
rest van de gemeente de kans geboden om mee te profiteren van de 
opbrengsten van het zonnepark.  

De bouw van het zonnepark gaat in augustus 2021 van start (in het voorjaar van 
2021 wordt al de groenvoorziening aangelegd) en de verwachte 
ingebruikstelling is mei/juni 2022. Op 1 juli 2022 start de eerste 
terugbetaalperiode. 

De totale verwachte investeringskosten bedragen ca. 9,3 miljoen euro. Deze 
worden bijeengebracht via een grote Europese bank (ca 8,0 miljoen euro), een 
eigen inbreng via de aandeelhouders van de ontwikkelaar (ca 1,0 miljoen euro) 
en via een obligatielening die EWEC uitgeeft, die zoals gezegd in eerste instantie 
is bestemd voor omwonenden (€250.000).  

HET PROJECT 

LOCATIE 
Zonnepark Cothen wordt gebouwd ten noorden van de Trechtweg 10. 
Kadastraal 
bekend als 
percelen F 471, F 
472 en F 473. Het 
gaat om de 
bebouwing van 
een stuk land ter 
grootte van 11 
hectare. De 
voormalige 
perenboomgaard 
van de familie 
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Gerard Vernooij. Hier komt een zonnepark met een geïnstalleerd vermogen van 
ca 13 MWp, goed voor het stroomverbruik van ca 4.000 huishoudens.  

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING 
Hiernaast zie je een plaatje van hoe 
de zonnepanelen in het landschap 
gesitueerd zijn - zoals dit door 
Sunvest is ontworpen. Aan de 
noordzijde van het zonnepark 
wordt een bufferzone van ongeveer 
75 meter aangehouden tot aan de 
woningen. Aan deze zijde stonden 
al bomen, namelijk Elzen, maar 
vanwege bladverlies in de winter 
zullen deze worden vervangen door 
een gevarieerde bufferzone met 
soorten als Es, Meidoorn, Eik en 
struiken als Kornoelje, Vuilboom, 

Wilde Kers en Gelderse Roos. Soorten die ook van betekenis 
zijn voor de lokaal bekende Steenuil, als plek waar vanaf zij 
kan jagen. De steenuil is ook de reden dat er alleen van 
augustus tot januari gebouwd mag worden.  

De transparantie in de winter vanaf de woningen naar het 
zonnepark is op deze wijze nihil. Aan de zuidoostzijde wordt een nieuwe 
beplantingsstrook aangelegd, een zogeheten struweelrand, dit is een 
vegetatierand met soorten van 1 tot 5 meter hoog. Dit wordt hakhout of een 
losse haag.   

Onder de zonnepanelen wordt het grasland ecologisch verrijkt met een 
grasmengsel dat goede resultaten heeft op de aanwezige bodem. De stroken 
rond en tussen de panelen, die open moeten worden gehouden voor 
onderhoud, worden omgevormd tot bloemrijk grasland, wat goed is voor de 
bijen.  

De zonnepanelen kennen een opstelling met een hoogte van 1,5 meter, dit is 
onder ooghoogte, en er zit steeds een meter afstand tussen de rijen. De panelen 
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zullen in een zuid-opstelling staan. Dat is goed voor de maximale zonne-
energieopbrengst. Daarnaast is een zuid-opstelling, t.o.v. een oost-west-
opstelling, iets gunstiger voor de bodem en vegetatie onder de panelen (aldus 
Sunvest).   

 

 

Zonnepark Cothen bv richt zich gedurende 30 jaar exclusief op het exploiteren 
van het zonnepark. Ten behoeve van de exploitatie is het perceel van de vorige 
grondeigenaar gekocht.  

GEMEENTELIJKE PROCEDURE 
Op 9 maart 2018 heeft Sunvest haar plannen bij de gemeente kenbaar gemaakt. 
Het zonnepark was in strijd met het geldende bestemmingsplan (zoals dat 
eigenlijk heel vaak zo is). Het college heeft op 5 juli 2018 om besloten onder 
voorwaarden toch het park te willen overwegen, om zo dit park te beschouwen 
als een pilot voor een nog op te stellen beleids- en toetsingskader voor 
zonnevelden. Een belangrijke overweging voor de gemeente is dat dit plan voor 



 10 

maar liefst 1/5e bijdraagt aan de gemeentelijke doelstelling om in 2023 16% van 
de lokale energie duurzaam op te wekken. Sunvest moest van de gemeente een 
plan opstellen waarin zij opneemt hoe ze zal werken aan maatschappelijk 
draagvlak. De gemeente adviseerde over het creëren van maatschappelijke 
waarde in het zonneveld zelf en verwees naar EWEC als belanghebbende 
gesprekspartner. De grond heeft tijdelijk een dubbelbestemming gekregen: 
naast agrarisch ook zonnepanelen.  

MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK DOOR ONTWIKKELAAR 
Het project wordt ontwikkeld door projectontwikkelaar Sunvest. Sunvest startte 
een aantal jaren geleden met een keukentafelgesprek bij Fruitbedrijf Vernooij 
en maakte haar plannen bekend bij de gemeente. Na de eerste ‘GO’ vanuit de 
gemeente werden er inloopavonden georganiseerd. De eerste vond plaats op 28 
november 2018 in de Toermalijn te Cothen en had als doel de omwonenden te 
informeren en te vragen hoe zij menen dat het zonnepark eruit moet komen te 
zien. De uitnodiging is aan 381 mensen verstuurd en de avond had ongeveer 65 
bezoekers. De tweede inloopavond volgde op 25 maart 2019. Op deze avond is 
het definitieve inrichtingsplan gepresenteerd en is een toelichting gekomen op 
hoe omwonenden financieel zouden kunnen participeren. Deze brief is 
wederom aan 381 mensen verstuurd en de avond had 80 bezoekers. Op deze 
avond heeft EWEC haar participatieplan gepresenteerd waar al een tiental 
belangstellenden zich opgaven. Daarbij is een rendement van circa 4% beloofd. 

Drie weken (4 maart 2019) eerder waren de (aangepaste) plannen aan de direct 
omwonenden gepresenteerd. Ook daar was EWEC aanwezig. Ook de provincie 
Utrecht, HDSR en Vitens zijn geïnformeerd en geconsulteerd over de plannen. 
Na alle consultaties en aanpassingen heeft Sunvest de plannen voor een tweede 
keer ingediend bij de gemeente. Op 8 augustus 2019 heeft het college de 
omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van het zonnepark. De plannen 
zijn vervolgens ter inzage gelegd.  

BETROKKENHEID EWEC 
Op 12 oktober 2018 was er een eerste oriënterend gesprek tussen Sunvest en 
vertegenwoordigers van EWEC om de mogelijkheden voor samenwerking te 
verkennen. Er werd in eerste instantie geen overeenstemming bereikt over de 
invulling. Uiteindelijk hadden we in februari 2019 op hoofdlijnen 
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overeenstemming en in juni 2019 konden we het resultaat voorleggen aan de 
ALV die daar vrijwel unaniem mee instemde! 

Afspraken waren onder meer om tot maximaal 1/3 van het Eigen Vermogen te 
leveren. Ook zou de stroom via onze koepelcoöperatie om | nieuwe energie 
geleverd worden. Sunvest heeft in de voorjaarsronde van 2020 SDE+ subsidie 
aangevraagd en gekregen. De omgevingsvergunning werd definitief verleend in 
november 2020 

In januari 2021 hebben we de gesprekken met Sunvest voortgezet. Inmiddels 
was een aantal aannames gewijzigd. Zo is met name de toegekende SDE+ lager 
dan verwacht. Ook is de benodigde investering en dus ook het aandeel Eigen 
Vermogen lager geworden. En daarmee ook het deel Eigen Vermogen dat EWEC 
met een achtergestelde lening in kan brengen.  

De afspraken nu zijn dat EWEC een achtergestelde lening van € 250.000 
verstrekt aan Zonnepark Cothen B.V. die annuïtair afgelost wordt in 15 jaar 
tegen een vast rentepercentage van 5.75 %. De financiering van deze lening 
vindt plaats door de uitgifte van obligaties aan leden van EWEC met een 
nominale waarde van € 500 waarop 4% rente op jaarbasis uitgekeerd wordt. 
EWEC gebruikt de rest van de opbrengst om daarmee weer nieuwe projecten op 
te kunnen starten. Ook wordt er jaarlijks gedurende 15 jaar € 3.000 in een 
omgevingsfonds gestort waar alle inwoners profijt van kunnen hebben. In 
principe wordt de stroom via om | nieuwe energie geleverd. Gesprekken 
hierover zijn op moment van schrijven in een vergevorderd stadium.  

BEOORDELING NATUUR EN MILIEUFEDERATIE UTRECHT (NMU)  
De NMU beoordeelt gevraagd en ongevraagd de projectplannen van 
zonneparken in de provincie Utrecht en deelt de resultaten van haar onderzoek 
mede aan de gemeenteraad. De beoordeling vindt plaats op vier punten: 
procesparticipatie, financiële participatie, locatiekeuze en inrichting/inpassing. 
De score varieert van ++, +, 0, -, --. Dit park heeft van de NMU een totaalscore 
ontvangen van ‘neutraal’ (0).  

Procesparticipatie 
 

+ Iedereen kon meedenken, suggesties zijn verwerkt 
in het ontwerp 

Financiële 
participatie 

0 Niet 50% gedeeld eigendom met lokale omgeving, 
al wordt wel afgesproken om dit bij een volgend 
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 park te doen. Wegens gebrek aan het formaliseren 
van deze afspraken, een neutrale score.  

Locatiekeuze 
 

- Er zijn geen andere locaties met de inwoners 
overwogen, het ligt erg dicht tegen een woonwijk 

Inrichting/inpassing 
 

0 Er kan een negatief effect zijn op het 
foerageergebied van de steenuil, andere 
natuurwaarden worden verbeterd.  

BETROKKEN PARTIJEN 
In dit hoofdstuk lees je welke partijen betrokken zijn bij de komst van Zonnepark 
Cothen. 

Sunvest (dochterbedrijf van bouwer ProfiNRG) is 
de ontwikkelaar en tevens initiatiefnemer van het 
zonnepark. Zonder Sunvest zou er geen 
zonnepark in Cothen zijn. Sunvest ontwikkelt 

door het hele land zonneparken. Voor dit zonnepark is een aparte BV opgericht: 
Zonnepark Cothen bv. Op deze wijze kunnen de verschillende zonneparken van 
Sunvest elkaar financieel niet meetrekken bij eventueel faillissement. Sunvest 
zal verschillende verzekeringen afsluiten binnen deze bv. (Het gaat om een 
bedrijfsschadeverzekering, een Operational Business Interruption, een 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een Construction all-risk). Sunvest 
vormt het dagelijks bestuur van het zonnepark. Zie: 
https://sunvest.nl/zonnepark-cothen/ voor meer informatie over Zonnepark 
Cothen, hier kun je ook terecht mocht je meer inhoudelijke vragen over het 
zonnepark hebben.  

Fruitbedrijf Gerard en 
Berry Vernooij 
teelt al meer dan 40 jaar 
appels, peren, pruimen, 
bramen, bessen, 
aardappelen en 
pompoenen op een 
milieubewuste wijze.  De 
oogst, aangevuld met 
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producten uit de streek zoals kaas, is ook aan huis te koop. Het fruitbedrijf ligt in 
de Kromme Rijnstreek, vlak bij het dorp Cothen. In verband met het passeren 
van de pensioengerechtigde leeftijd zocht de familie naar een andere 
voortzetting en werd contact gezocht met Sunvest. 

Gemeente Wijk bij Duurstede heeft toestemming 
verleend aan de bouw van zonnepark Cothen met een 
omgevingsvergunning. Met de komst van dit 
zonnepark wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de gemeentelijke doelstelling op het gebied van 
duurzame energie.  

 

ProfiNRG is moederbedrijf van Sunvest en is 
groothandelaar in zonnepanelen. Ze leveren 
meerdere merken zonnepanelen. Het bedrijf is in 

het bezit van het Zonnekeur certificaat (een kwaliteitskeur). Voor zonnepark 
Cothen levert het bedrijf zonnepanelen van merk van het merk LONGi, Trina (of 
een ander Tier 1 producent). Naast verantwoordelijk voor de levering en 
installatie van de zonnepanelen is ProfiNRG onder een operations & 
maintenance contract voor een periode van minimaal 16 jaar verantwoordelijk 
voor het onderhoud aan het Zonnepark.  

De EigenWijkse Energie Coöperatie verzorgt de financiële 
participatie voor omwonenden. Via een achtergestelde lening 
maakt Sunvest het mogelijk dat een deel van de opbrengsten 
lokaal neerstrijkt. EWEC heeft hiervoor een aparte bv 
opgericht die voor 100% in eigendom is van de coöperatie: 
EWEC Zonneparken B.V.  

om | nieuwe energie is de door EWEC 
geprefereerde afnemer van de met het zonnepark 
opgewekte   stroom. Het zonnepark levert stroom, 

die wordt doorverkocht aan een energieleverancier. EWEC is lid van de 
koepelcoöperatie  om | nieuwe energie,  een 100% duurzame 
energieleverancier. 



 14 

Stedin is onze regionale netbeheerder. Zij zorgt 
ervoor dat de stroom vervoerd kan worden. Voor 
het zonnepark wordt een nieuwe netaansluiting 
gerealiseerd. Dit wordt verzorgd door Stedin.  

AANBOD 
Je kunt financieel participeren aan Zonnepark Cothen. Dat in de vorm van door 
EWEC uit te geven obligaties die gedurende 15 jaar in 30 gelijke delen worden 
afgelost, tegen een jaarlijkse rente van 4% over het nog uitstaande bedrag. De 
obligaties worden uitgegeven onder de naam ‘Obligaties Zonnepark Cothen’. 
Met de inkomsten die EWEC door uitgifte van de Obligaties Zonnepark Cothen 
ophaalt, verstrekt zij aan Zonnepark Cothen een achtergestelde lening van € 
250.000. In dit hoofdstuk wordt nader toegelicht hoe dat in zijn werk gaat.  	

WIE KAN PARTICIPEREN 
Inschrijving op de Obligaties Zonnepark Cothen staat open voor alle leden van 
EWEC, vanaf 18 jaar. Daarvoor geeft EWEC 500 obligaties uit van elk € 500. In 
totaal wil EWEC een geldbedrag ophalen ter hoogte van € 250.000. Als je nog 
geen lid bent, dan kun je dit worden bij je deelname.  

WAT IS EEN OBLIGATIE 
De te verstrekken lening van € 250.000 is verdeeld over 500 obligaties van € 500 
elk. Je kunt één of meerdere obligaties afnemen. Ofwel je kunt een lening van € 
500 of een veelvoud daarvan verstrekken. Alle obligaties tezamen vormen een 
lening van € 250.000, welke lening EWEC via de door haar opgerichte 
dochtervennootschap EWEC Zonneparken B.V. verstrekt aan het zonnepark. Dit 
is een zogenoemde ‘achtergestelde lening’. ‘Achtergesteld’ zegt iets over de 
volgorde waarin geldverstrekkers terugbetaald worden. De bank verstrekt de 
projectfinanciering aan Zonnepark Cothen B.V. Alle betalingen aan EWEC 
Zonneparken B.V., en daarmee indirect alle betalingen aan de leden van EWEC 
die willen investeren, zijn ervan afhankelijk dat het zonnepark eerst voldoet aan 
de voorwaarden van de bank. Deze achterstelling wordt formeel vastgelegd in 
een akte van achterstelling. Maar de betalingen aan EWEC gaan wel voor op de 
aandeelhouders.  
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HET WERKT ALS VOLGT  
Stel je neemt 10 obligaties af, je investeert dus € 5.000. Dan is de verwachte 
winst na 15 jaar € 1.697 en de terugverdientijd is ca 11 jaar. 

RENTE- EN AFLOSSCHEMA  
Het annuïtair rente- en aflossingsschema van je obligatielening ziet er dan als 
volgt uit:  

 
 
Jaar 

 
 
Uitgaven 

Jouw 
uitstaande 
lening 

 
 
Aflossing 

 
 
Rente 

 
Jaarlijkse 
betaling  

 
 
Cumulatief 

0 - 5.000 5.000   -5.000 -5.000 
0,5 0 4.877 123 100 223 -4.777 
1 0 4.751 126 98 223 -4.554 
1,5 0 4.623 128 95 223 -4.330 
2 0 4.492 131 92 223 -4.107 
2,5 0 4.359 133 90 223 -3.884 
3 0 4.223 136 87 223 -3.661 
3,5 0 4.084 139 84 223 -3.437 
4 0 3.942 142 82 223 -3.214 
4,5 0 3.798 144 79 223 -2.991 
5 0 3.650 147 76 223 -2.768 
5,5 0 3.500 150 73 223 -2.544 
6 0 3.347 153 70 223 -2.321 
6,5 0 3.191 156 67 223 -2.098 
7 0 3.031 159 64 223 -1.875 
7,5 0 2.869 163 61 223 -1.651 
8 0 2.703 166 57 223 -1.428 
8,5 0 2.534 169 54 223 -1.205 
9 0 2.361 173 51 223 -982 
9,5 0 2.185 176 47 223 -758 
10 0 2.005 180 44 223 -535 
10,5 0 1.822 183 40 223 -312 
11 0 1.635 187 36 223 -89 
11,5 0 1.445 191 33 223 135 
12 0 1.251 194 29 223 358 
12,5 0 1.052 198 25 223 581 
13 0 850 202 21 223 804 
13,5 0 644 206 17 223 1.028 
14 0 433 210 13 223 1.251 
14,5 0 219 215 9 223 1.474 
15 0 0 219 4 223 1.697 
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AFLOSSING 
De halfjaarlijkse terugbetaling wordt verricht door EWEC. De eerste periode 
waarover rente en aflossing verschuldigd zijn is het laatste half jaar van 2022. De 
eerste terugbetaling wordt verwacht begin februari 2023. 

De achtergestelde lening aan Zonnepark Cothen B.V. dient op 30 juni 2037 
geheel te zijn afgelost. Uitgaande van een ingangsdatum van 1 april 2021 is de 
looptijd 16 jaar en 3 maanden. 
Over de bouwperiode van 1 april 2021 tot 1 juli 2022 wordt in totaal 4% (3.2% 
op jaarbasis) ‘constructierente’ uitgekeerd aan de investeerders. 

DE BELANGRIJKSTE INKOMSTEN EN UITGAVEN 
De belangrijkste inkomsten voor het Zonnepark betreffen: 

o de SDE+ subsidiebijdragen. De subsidie is aangevraagd op een hoogte van € 
69/MWh en verkregen in juli 2020. De subsidie wordt gecorrigeerd met een 
‘correctiebedrag’. Dit is een jaarlijks vastgestelde verwachte marktprijs. Meer 
over de SDE-systematiek is te vinden op de website van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland: 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde/aanvragen  

o de verkoop van de opgewekte elektriciteit. De gemiddelde verwachte 
elektriciteitsproductie is ca 12.500 MWh/jaar.   

o de verkoop van de bijbehorende garanties van oorsprong (GvO’s is een ‘bewijs’ 
dat deze stroom die het net op gaat, groene stroom is, dit wordt bijgehouden 
door de slimme meter die aan de aansluiting gekoppeld wordt en dit wordt 
aangemeld bij CertiQ – de energieleverancier die de stroom koopt, koopt tevens 
deze GvO´s op). De verkoopprijs is ingeschat op €0,75/MWh 

De belangrijkste operationele kosten betreffen: 

o De financieringslasten (bank en achtergestelde lening) 
o De onderhoudskosten (onderhoudscontract met ProfiNRG, beheer, aansluiting, 

OZB, verzekering, organisatie, overig en onvoorzien) 
o Afschrijving park 

PROGNOSE KASSTROOM 
Op basis van een obligatielening van € 250.000, - dient Zonnepark Cothen bv 
gedurende de looptijd van 15 jaar aan EWEC Zonneparken bv halfjaarlijks een 
bedrag van € 13.592, - aan Aflossing en Rente te betalen. Dit bedrag is de 
annuïteit en zal gelijk blijven gedurende de 15 jaar. In de begin jaren bestaat het 
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grootste gedeelte uit rente. Naarmate er meer afgelost is bestaat het grootste 
gedeelte van de annuïteit uit aflossing. In het hierboven getoonde rente- en 
aflosschema is weergegeven hoe dit wordt doorzet naar obligatiehouders.  

De onderstaande kasstroomprognose geeft de kasstromen weer die naar 
verwachting beschikbaar zijn voor betaling van rente en aflossing van de 
obligatielening. Deze prognose is gebaseerd op een zogenaamd P-75 scenario 
waarin een rente uitgekeerd wordt van 5,75%. Het P-75 scenario staat gelijk aan 
een jaarlijkse productie van 12.315 MWh en betreft een scenario waarbij er 75% 
kans bestaat dat de elektriciteitsproductie van het zonnepark boven 12.315 
MWh uitkomt en 25% kans dat de elektriciteitsproductie lager dan 12.315 MWh 
uitkomt.  

De IRRA uitgave in de kasstroomprognose is een reserve opbouw voor kosten 
die mogelijk vallen voor het vervangen van de omvormers. 

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) is een maat voor de dekkingsgraad van 
de leningsverplichtingen en wordt berekend als de verhouding tussen de 
kasstroom beschikbaar voor de obligatielening en de som van de rente en 
aflossingsverplichtingen op de obligatielening in een bepaalde periode. Indien 
de DSCR 1,00x bedraagt is er precies genoeg kasstroom beschikbaar om rente 
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en aflossingsverplichtingen te voldoen op de obligatielening. De gemiddelde 
DSCR over de looptijd is 1,77x met een minimum van 1,08x op basis van 
bovenstaande kasstroom. Dit geeft aan dat er op basis van bovenstaande 
prognose voldoende kasstromen worden gegenereerd om aan de verplichtingen 
jegens obligatiehouders te voldoen.  

ORGANISATORISCH 
De ontwikkeling, bouw en exploitatie van het zonnepark vindt plaats in 
Zonnepark Cothen BV, de projectvennootschap die is opgericht door Sunvest en 
waarvan Sunvest tevens 100% eigenaar is (er is geen sprake van gedeeld 
eigendom). EWEC zal de lening met Sunvest aangaan via EWEC Zonneparken 
B.V., een 100% dochtervennootschap). De logica achter aparte bv’s is dat de 
andere activiteiten van de partijen niet van invloed zijn op dit zonnepark en 
andersom.  

ORGANOGRAM  

 

Aandeelhouder Sunvest Ontwikkeling B.V. is dus voor 100% eigenaar van het 
Zonnepark Cothen B.V. Zij legt zelf 11% van de totale investering bijeen. De 
grootste financier, een grote Europese bank, legt 86% in en inwoners van de 
gemeente leggen samen via EWEC Zonneparken BV 3% bijeen.  

WAAR GAAT DE ZONNESTROOM HEEN? 
Alle stroom die we lokaal opwekken gaat het 
regionale net van Stedin op. Dit net zorgt ervoor 

dat de stroom ons huishouden binnenkomt. Stedin is geen energieleverancier, 
dus Stedin administreert via de meter op de aansluiting van het zonnepark 
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hoeveel duurzame zonnestroom er het net op gaat. Vervolgens wordt deze 
stroom verkocht aan een marktpartij, die deze weer doorverkoopt aan ons 
burgers.  

Normaliter doet EWEC zaken met om | nieuwe energie. Deze energieleverancier 
koopt en levert 100% duurzame stroom, en is onze eigen koepelcoöperatie. Op 
het moment van schrijven ligt er een principeakkoord om de stroom via om | 
nieuwe energie te leveren, want dan kun jij via EWEC de stroom van je lokale 
zonnepark afnemen. Het contract moet echter nog gefinaliseerd worden 

OVERSTAP NAAR OM | NIEUWE ENERGIE 
We vragen je sowieso graag om over te stappen naar om | nieuwe energie als 
jouw nieuwe energieleverancier. Het is namelijk ónze energieleverancier, en 
daarmee ook die van jou, als lid van EWEC. Aangezien om | nieuwe energie ook 
een coöperatie is, worden haar winsten weer gedeeld met haar leden. Ofwel, 
met de lokale coöperaties die zich inzetten voor de lokale energietransitie. Een 
mooier financieel model dan achter de gemiddelde energieleverancier!  
om | nieuwe energie biedt stroom tegen marktconforme tarieven. Voor een 
vergelijking met je eigen tarieven, kun je terecht op hun website: 
www.samenom.nl. Vanzelfsprekend verplichten we je tot niets. Maar 
overstappen gaat wel heel makkelijk via: www.ewec.nl/klant-worden  

RISICO’S 
Aan de Obligatielening Zonnepark Cothen zijn risico’s verbonden. 
Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van onderstaande risico´s en 
zorgvuldig te overwegen of een belegging voor hen passend is. 

Wanneer één of meerdere risico’s tot uiting komen, kan dit een significant 
nadelig effect hebben op het vermogen van Zonnepark Cothen om op tijd en 
volledig aan haar verplichtingen onder de achtergestelde lening van EWEC te 
voldoen ten gevolge waarvan een investeerder in het uiterste geval zijn 
investering deels of zelfs volledig zouden kunnen verliezen. 

De belangrijkste op dit moment bekende risicofactoren zijn kort en bondig 
opgenomen in deze informatiebrochure. Bijkomende risico’s en onzekerheden 
die op dit ogenblik niet bekend zijn, kunnen in de toekomst eveneens een 
nadelig effect hebben op de (financiële) positie van EWEC Zonneparken bv of op 
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de waarde van de participaties. Alle genoemde risico’s komen uitgebreider aan 
bod in het bijbehorende Informatie Memorandum t.b.v. de AFM (zoals ook is te 
vinden op de webpagina van deze aanbieding: https://www.ewec.nl/zonnepark-
cothen)  

RISICO’S VERBONDEN AAN ZONNEPARK COTHEN BV. 

SCHADE AAN HET ZONNEPARK NA OPLEVERING  
Als het verzekeringspakket niet afdoende is en schade ontstaat die niet of niet 
geheel gedekt wordt, dan zal Zonnepark Cothen zelf deze kosten moeten 
dragen.  

TEGENVALLENDE INKOMSTEN DOOR LAGERE ZONINSTRALING 
Als de zoninstraling lager is dan verwacht, dan wordt er minder elektriciteit 
geproduceerd en dan zijn de inkomsten lager.  

VERTRAAGDE OPLEVERING 
Als de bouw langer duurt dan gepland, dan zal de datum voor ingebruikneming 
vertraagd zijn en dan geniet het park ook later van inkomsten. Dat kan erin 
resulteren dat Zonnepark Cothen (tijdelijk) niet aan haar betaalverplichtingen 
aan de investeerders kan voldoen.  

TECHNISCHE GEBREKEN AAN HET ZONNEPARK 
Als één, meerdere of zelfs alle zonnepanelen van het Zonnepark technische 
gebreken vertonen en de oorzaak hiervan niet toe te rekenen is aan de 
aannemer of de leverancier, dan zal Zonnepark Cothen de kosten voor reparatie 
of vervanging moeten betalen. 

LAGER DAN VERWACHTE ELEKTRICITEITSPRIJZEN 
Als Zonnepark Cothen een lagere stroomprijs uit de markt ontvangt dan de 
vastgestelde ´basisenergieprijs´ (€ 29/MWh), dan heeft dat een negatieve 
invloed op de omzet.  

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID 
Als Zonnepark Cothen aansprakelijk wordt gesteld door derden voor een 
schadeclaim die niet door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekt 
wordt, dan kunnen er onverwachte kosten ontstaan om betreffende partij(en) 
schadeloos te stellen. 
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WEGVALLEN VAN CONTRACTPARTIJEN 
Als contractpartijen niet in staat zouden zijn om zijn verplichtingen na te komen, 
dan kan dit resulteren in onverwachte kosten om het wegvallen van een 
contractpartij te compenseren. 

FAILLISSEMENT ZONNEPARK COTHEN 
Als Zonnepark Cothen niet kan voldoen aan de verplichtingen die zij met de 
bank is aangegaan, dan kan de bank maatregelen treffen om haar belangen te 
waarborgen, waarbij primair het eigen belang en niet dat van de 
obligatiehouders van EWEC wordt gediend. Dit kan betekenen dat betalingen 
worden opgeschort. Obligatiehouders kunnen pas hun rechten uitoefenen na 
aflossing aan de bank.  

RISICO’S VERBONDEN AAN DE OBLIGATIES 

BEPERKTE VERHANDELBAARHEID OBLIGATIES  
De obligaties zijn niet verhandelbaar op een gereglementeerde markt, beurs of 
vergelijkbaar platform. Het verlenen van toestemming voor overdracht is ter 
discretie van de Uitgevende Instelling die deze enkel in uitzonderlijke gevallen 
zal verlenen zoals bij overlijden of een scheiding.  

NON-RECOURSE BEPALING 
De obligatielening bevat een non-recourse bepaling. Dit betekent dat EWEC 
Zonneparken B.V. in het geval van opeisbaarheid van de uitstaande bedragen 
zich uitsluitend mag verhalen op het vennootschapsvermogen van Zonnepark 
Cothen en niet op haar moederbedrijven. 

OVERIGE RISICO’S 

WIJZIGENDE WET- EN REGELGEVING 
Als door jurisprudentie, wet- en regelgeving of politieke besluitvorming in 
algemene zin de positie van Zonnepark Cothen en/of Obligatiehouders wijzigt, 
dan zou dit mogelijk nadelige juridische, fiscale en/of financiële consequenties 
voor investeerders tot gevolg kunnen hebben. 

ONDERVERZEKERING EN CALAMITEITEN 
Als situaties zich voordoen die niet verzekerbaar zijn (bekend zijn): schade 
vanwege atoomkernreacties, terrorisme en kwaadwillige besmetting, oorlog, 
opzet, experimenten en beproevingen, dan ondervindt Zonnepark Cothen daar 
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financiële gevolgen van. Tevens is het mogelijk dat het project negatief 
beïnvloed wordt indien een schade weliswaar binnen de dekking van de 
verzekering valt, maar de kosten boven de maximale dekking uitstijgen.  

SAMENLOOP VAN OMSTANDIGHEDEN 
Als vanwege een onverwachte samenloop van omstandigheden, zich niet 
voorziene risico’s voordoen of de gevolgen van risico’s anders en/of groter zijn 
dan verwacht, dan kan dit ertoe leiden Zonnepark Cothen niet aan de 
verplichtingen jegens de participanten kan voldoen. 

WET FINANCIEEL TOEZICHT (WFT) 
In artikel 53 lid 2 van de vrijstellingsregeling onder de Wet Financieel Toezicht 
(‘Wft’) is bepaald dat het aanbieden van effecten aan het publiek zonder een 
algemeen verkrijgbaar en door de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) 
goedgekeurd prospectus is toegestaan, voor zover het effecten betreft die deel 
uitmaken van een aanbieding waarbij de totale waarde van de aanbieding 
minder dan EUR5.000.000 bedraagt. Deze achtergestelde lening valt binnen dit 
criterium en is vrijgesteld van deze plicht. 

Onder de vrijstellingsregeling dient de Uitgevende Instelling zich als zodanig bij 
de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven 
‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart EWEC dat zij hieraan 
voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is publiekelijk 
beschikbaar op betreffende projectpagina op: https://www.ewec.nl/zonnepark-
cothen 

Dit Informatiememorandum is geen prospectus in de zin van de Wft en is niet 
ter goedkeuring voorgelegd aan de AFM. Nadrukkelijk wordt vermeld dat EWEC 
geen vergunningplicht heeft ingevolge de Wet Financieel Toezicht (‘Wft’) en niet 
onder toezicht staat van de AFM. 
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DEELNAME 

WIJZE VAN AANMELDEN EN INSCHRIJVEN  
Interesse in obligaties in Zonnepark Cothen geef je als volgt aan: 

1. Kom naar de online informatieavond op maandagavond 1 maart a.s., vooraf 
aanmelden gaat via: zonneparken@ewec.nl. En bezoek de website: 
https://www.ewec.nl/zonnepark-cothen  

2. Lees deze informatiebrochure en het AFM-Informatiedocument goed door. Heb 
je toch nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen (deze lijst wordt op de 
website up to date gehouden) of neem contact op via zonneparken@ewec.nl.  

3. Aanmelden verloopt via bovengenoemde website. Je wordt om een aantal 
persoonlijke gegevens gevraagd zoals je NAW-gegevens. 

4. Via de aanmelding kom je de Obligatievoorwaarden Zonnepark Cothen tegen, 
deze kun je ook al inzien op de website. Lees deze goed door, hiermee leggen 
we de onderling geldende afspraken vast. Door de aanmeldstraat af te ronden, 
geef je goedkeuring op deze afspraken.  

5. Via de aanmeldstraat word je gevraagd of je lid bent, als je dit nog niet bent, kun 
je dat hier worden.  

6. Indien gewenst, stap je over naar om | nieuwe energie, om de eigen stroom van 
het zonnepark af te nemen, dit kun je aangeven in de aanmeldstraat. Het is geen 
verplichting voor deelname.  

7. Aan het einde van de aanmeldstraat geef je aan met hoeveel obligaties je wenst 
deel te nemen.  

8. Bij toewijzing van jouw obligaties ontvang je bericht hoeveel obligaties aan jou 
zijn toegewezen; dat kun je altijd via je eigen account inzien. 

9. Het project gaat in april 2021 van start. Vanaf 1 april 2021 gaat jouw lening in. 
Mocht het project onverhoopt toch stagneren, dan hebben deelnemers het 
recht om hun reeds gestorte bedragen terug te krijgen.  

TOEWIJZING VAN OBLIGATIES 
Op het moment van schrijven is er al veel interesse getoond voor deelname aan 
de obligaties. Daarbij zit ook een aantal leden die interesse hebben getoond in 
het investeren van riante bedragen. Hoewel we dat uiteraard verwelkomen, 
vinden we het ook heel belangrijk dat veel mensen de kans krijgen om te 
profiteren van de zonneparken. Daarom gaan ‘kleine investeerders’ (tot 
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maximaal 20 obligaties) voor op grote investeerders. We hebben een 
volgordelijkheid bedacht waarvan wij menen dat die ‘fair’ is.: 

1. Obligaties gaan in bedragen van € 500, dus voor het park zijn 500 obligaties te 
vergeven.  

2. Je kan tot 21 maart 2021 aangeven tot welk bedrag je obligaties wil. Je krijgt 
uiterlijk 28 maart bericht hoeveel obligaties aan jou zijn toegekend; het 
corresponderende bedrag moet uiterlijk 14 april 2021 op de rekening van EWEC 
staan. 

3. Toekennen van obligaties gaat in een aantal stappen, waarbij voorrang wordt 
gegeven aan mensen uit Cothen. 

4. Aanvragers uit Cothen krijgen allemaal 1 obligatie toegewezen (1e laag); 
5. Is het maximale bedrag van € 250.000 nog niet bereikt dan krijgen aanvragers 

uit Cothen die op meer dan 1 obligatie inschreven, er nog 1 bij (2e laag); 
6. Dat gaat door tot het maximale bedrag is bereikt of totdat de laag van 20 

obligaties bereikt is 
7. Vervolgens gaat dezelfde procedure in werking voor inschrijvers uit de rest van 

de gemeente Wijk bij Duurstede, tot het gewenste bedrag bereikt is of tot laag 
20 bereikt is 

8. Als er dan nog obligaties over zijn worden deze op dezelfde wijze toebedeeld 
aan alle inschrijvers die op meer dan 20 obligaties hebben ingeschreven 

9. Als je graag met een groter bedrag had willen participeren dan op dit moment 
mogelijk is: geen probleem, EWEC is bezig om nog dit jaar en volgend jaar 
meerdere mooie participatieaanbiedingen te organiseren voor haar leden. Je 
wordt hiervan op de hoogte gehouden! 

LIDMAATSCHAP EWEC 
EWEC zet zich met veel vrijwilligers en professionals in voor een lokale 
duurzame energietransitie. Met jouw lidmaatschap ondersteun je dit doel en 
ben je mede-eigenaar van de coöperatie. Eigenaar zijn betekent ook de 
mogelijkheid om mee te beslissen over de strategie. Lidmaatschap kost € 12,00 
per jaar en geeft je het recht om financieel mee te doen met onze coöperatieve 
projecten en mee te delen in de winsten hiervan. Via de Algemene 
Ledenvergadering (tweemaal per jaar) beslis je mee over welke projecten we 
wel en niet met elkaar gaan oppakken. Hoe betrokken je bent of wordt als lid, 
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ligt aan jezelf, maar uiteraard verwelkomen we graag nieuwe actieve leden met 
mooie ideeën om onze lokale omgeving weer een stuk duurzamer te maken! 

FISCALE INFORMATIE  

ALGEMEEN 
De inhoud van dit hoofdstuk is gebaseerd op de interpretatie van de 
Nederlandse fiscale wetgeving door de Uitgevende Instelling per datum van het 
uitbrengen van deze informatiebrochure. Deelnemende leden worden 
geadviseerd om de fiscale gevolgen van een obligatie in zijn of haar specifieke 
geval af te stemmen met een belastingadviseur.  

 

DE UITGEVENDE INSTELLING 
De Uitgevende Instelling EigenWijkse Energie Coöperatie U.A. is een coöperatie 
met uitgesloten aansprakelijkheid. EWEC zal ten behoeve van het beheren van 
leningen voor lokale zonneparken de EWEC Zonneparken B.V. oprichten, een 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Deze bv wordt 
gevestigd in Nederland en is derhalve belastingplichtig voor de 
vennootschapsbelasting en BTW in Nederland.  

OBLIGATIEHOUDERS 
Bij een in Nederland wonende particuliere belegger zal de waarde van de 
obligatie in beginsel worden belast in de inkomstenbelasting in Box 3. De 
waarde van de obligatie bestaat in beginsel uit de nog niet terugbetaalde 
hoofdsom en de tot 1 januari van een fiscaal jaar aangegroeide rente. Bij het 
uitbetalen van de rente wordt geen belasting ingehouden. Nederland kent in 
beginsel geen bronheffing op uitbetaalde couponrenten.  

Het rendement in box 3 is afhankelijk gemaakt van de omvang van het 
vermogen. Afhankelijk van uw eigen vermogen zal de waarde van de obligatie in 
box 3 belast worden tegen een effectief tarief variërend tussen de 0 en de 
1,7639 procent (tarief 2021). Indien de obligatie tot het ondernemingsvermogen 
van de particuliere obligatiehouder wordt gerekend of wordt aangemerkt als 
‘resultaat uit overige werkzaamheden’, dan worden de resultaten uit de 
obligatie belast als inkomen uit werk en woning in box 1. Dit inkomen is na 
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toepassing van de winstvrijstelling en eventueel overige aftrekbare zakelijke 
kosten belast tegen een tarief van maximaal 49,5%.  

VEEL GESTELDE VRAGEN 
 

1. Wat als ik mijn geld weer nodig heb? 
Denk goed na over het geld wat je inlegt, of je dit kunt missen. Je kunt 
tussentijds niet je participatie opzeggen. Wel wordt, zodra het park operationeel 
is, gestart met rente en aflossing. 
  

2. Wat als ik mijn participatie tussentijds wil overschrijven op een andere naam? 
De Obligaties Zonnepark Cothen zijn uitsluitend overdraagbaar tussen 
Obligatiehouders onderling of tussen Obligatiehouders en hun familieleden met 
een bloed- of aanverwantschap in de eerste lijn. Daarbij geldt dat de Obligaties 
Zonnepark Cothen uitsluitend worden uitgegeven voor verkoop en verhandeling 
binnen Nederland. De Uitgevende Instelling aanvaardt geen 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van 
een overdracht van Obligaties buiten Nederland. 
 

3. Waarom is mijn obligatie niet vrij verhandelbaar?  
Er is geen notering aan de beurs 
 

4. Wat als ik kom te overlijden? 
Dan gaat je obligatie over naar de erfgenamen.  
 

5. Wat als ik niet wil overstappen van energieleverancier?  
Geen probleem, als je niet kunt overstappen, omdat je nog aan een contract 
vast zit, of als je niet wilt overstappen, dan hoeft dit niet.  
 

6. Waarom moet je lid zijn van EWEC om deel te nemen? 
EWEC is een coöperatie met leden. Een coöperatie heeft een doel dat zij wil 
realiseren voor haar leden. Ons doel is (o.a.) het stimuleren en produceren van 
duurzame energie. Onze inspanningen hebben uiteraard een grotere 
maatschappelijke invloed, maar in de kern zijn we er voor onze leden (die deze 
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doelstelling dus mede willen realiseren). Het zijn dus onze leden die direct 
kunnen profiteren van de resultaten van onze inspanningen. Op andere wijzen 
(die goedkeuring benodigd van onze leden) willen we de winsten eveneens 
beschikbaar stellen aan de omgeving, hoe we dat willen doen, daarover lees je 
binnenkort meer op onze website. Onze statuten vind je via: 
https://www.ewec.nl/over-ons  
 

7. Wat als ik verhuis, moet ik dan nog steeds lid blijven van EWEC? 
Nee, dat hoeft niet. EWEC is een lokale energiecoöperatie, dus als je geen lokale 
omwonende meer bent, dan hoef je niet lid te blijven van EWEC.  
 

8. En wat als ik verhuis, kan ik dan nog steeds blijven participeren?  
Ja, jouw obligatie geldt voor 15 jaar. Dat verandert niet bij verhuizing.  
 

9. Waarom zijn de obligaties zo hoog?  

We realiseren ons dat de obligaties vrij hoog geprijsd zijn. We hebben hier ook 
wel een tijdje over getwijfeld. Als we het vergelijken met een participatie op een 
zonnedak, dan liggen die participaties doorgaans ook tussen de € 300 en de € 
500. Mocht deelname een belemmering voor je vormen vanwege de hoogte van 
het bedrag, laat het ons weten, we ontvangen graag dat soort signalen, zodat 
we onze aanbiedingen nog beter kunnen laten aansluiten op de behoeften van 
onze leden.  

10.  ……. 


