
9 juni 2018 

Nieuwsbrief 1 Zon op Eersel, Stokkelen 

 

Beste voor-inschrijvers van Zon op Eersel, Stokkelen. 

 

Hierbij de eerste nieuwsbrief over het Zon op Eersel Stokkelen project 

De bedoeling is om jullie via dit medium op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, zowel bij de 
voor-inschrijving, de bouw, en de operationele fase van Zon op Eersel, Stokkelen. 

Op dit moment hebben 17 personen voor 202 panelen voor-ingeschreven, dat is 80% van het totaal 
aantal panelen. Er kan nog op ongeveer 50 panelen ingeschreven worden. Mocht je nog kennissen 
hebben die wel zelf stroom op willen wekken maar geen geschikt dak hebben; geef ze een seintje. 

Omdat we de 80% al bereikt hebben, hebben we voldoende zekerheid dat het project door kan gaan, 
heel mooi. 

We hebben meerdere keren overleg gehad met de dakeigenaar en de installateur. De seinen staan 
nog steeds op groen. Een aantal zaken moeten echter nog geregeld worden. 

Wat is de planning: 

• De installateur maakt een definitieve offerte. 
• We bereiden overeenkomsten (zoals recht van opstal) voor met de dakeigenaar 
• We hebben overleg met Enexis over een offerte voor een aansluiting op het net 
• Vervolgens maken we eind juni met alle cijfers een mooi  business case voor jullie. 
• De maand juli – augustus is vakantietijd voor velen, ook voor ons 
• In september beleggen we een informatieavond voor de voor-inschrijvers en kunnen we 

concrete informatie geven over de voorwaarden en verwachte resultaten voor dit zonnedak. 
• Daarna kunnen jullie definitief inschrijven. 
• Het streven is voor eind 2018 de panelen geïnstalleerd zijn en is Zon op Eersel, Stokkelen 

operationeel is. 

Mochten jullie in de tussentijd vragen hebben, stel ze, bij voorkeur per mail, adres: 
info@ZonOpEersel.nl 

Zoals gezegd hebben we nog ongeveer 50 panelen over. Er is dus nog ruimte voor nieuwe 
deelnemers 

Met zonnegroet 

Joep van der Linden 

Projectleider Zonnedaken KempenEnergie 
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