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Beste inschrijvers op ZonopdeKempen-Braambos 

Het jaar 2020 is goed begonnen.  

De participaties van alle 232 panelen zijn “uitgegeven”, met wat geschuif kwamen we precies 
op de 232 panelen uit. 

Alle ledenovereenkomsten zijn ondertekend, dus we kunnen echt aan de slag. 

De planning is dat je deze week een nota krijgt voor de aangevraagde participaties. De prijs 
per participatie is 300 Euro. Van dit geld betalen we de installateur en de kosten voor het 
eerste jaar, want de Zonne-inkomsten voor het eerste jaar komen pas binnen medio 2021. 
Wacht dus niet te lang met betalen, want vanaf nu gaan / moeten we het geld echt uitgeven. 

We zijn nu dus echt aan het werk.  
De meterkast is vandaag geplaatst, de kabeldoorvoering door de binnen-vloer naar buiten is 
geboord, Enexis laat de slimme meter installeren en de stroomkabel graven en aansluiten. 
Vervolgens zal de installateur de panelen en de omvormers plaatsen, aansluiten en testen, 
waarna de installatie aan Zon op de Kempen-Braambos wordt opgeleverd. 

De planning was dat de installatie eind maart operationeel zou zijn. Het kan zijn dat we een 
paar weken eerder productie kunnen gaan draaien, dit is afhankelijk van de planning van 
Enexis en de installateur Pure Solar. 

Zet zaterdag 28 maart alvast in je agenda, dan vieren we de opening, in de showroom van 
Autobedrijf Smolders, met een hapje en een drankje. Details over de opening volgen nog via 
de mail. 

We gaan niet telkens  mailen met de laatste nieuwtjes, daar hebben we de Braambos pagina 
van de website voor. Kies onze site (www.KempenEnergie.nl), vervolgens  het menu 
zonneprojecten, en dan links het project Braambos.  
Je kunt ook meteen https://kempenenergie.nl/zonneprojecten/braambos/ aanklikken. We 
zullen relevante informatie zo snel mogelijk op deze pagina zetten. 

Aan de rechterkant van de pagina hebben we een aantal relevante documenten en 
overeenkomsten  geplaatst. 

Zoals gezegd is het zonnedak ZonopdeKempen-Braambos volledig ingetekend. Heb je 
kennissen die geïnteresseerd zijn in een nieuw zonneproject van KempenEnergie, dan kunnen 
zij zich melden op de interesse lijst van het volgende project, onder aan de Braambos pagina, 
dit verplicht tot niets, maar zij worden dan wel op de hoogte gehouden van het volgende 
project, want: 
we zijn nog niet klaar in de Kempen. 

Namens de werkgroep ZonopdeKempen 
Joep van der Linden 

 

Ps, zet 28 maart in je agenda! 
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