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December 2018 

Beste Zon op Eersel, Stokkelen deelnemer, 

We hebben op 25 september een voorlichting avond gehouden over het zonnedak 
Stokkelen. Het is nu begin december, er is veel gebeurd, we krijgen al vragen binnen over de 
status van het project, vandaar deze eerste nieuwsbrief. 

Status: 
Wat is de status: Het dak is verstevigd, we hebben Enexis opdracht gegeven de stroomkabel 
te graven, de offerte is door de installateur aangescherpt, de plaats van de meterkast is 
vastgelegd. De verwachting is dat de Enexis aansluiting in januari is aangelegd 

De oorspronkelijke planning voor de oplevering van het zonnedak was omstreeks de 
jaarwisseling. Dit gaat niet lukken, het dak waar op de panelen geplaatst worden, is van 
metaal, en spiegelglad als is er wat vocht op ligt. De panelen kunnen dan ook pas geplaatst 
worden omtreeks maart 2019, als het dak een groter deel van de dag vochtvrij is. 

Bijgesloten tref je ook de participatie overeenkomst aan. 
Lees deze participatie overeenkomst goed door, print hem uit, en onderteken het document. 
Vervolgens kan je het document weer inscannen, en sturen naar het onderstaand 
correspondentie adres. Lukt dit allemaal niet, kom dan zaterdags tussen 10 en 12 uur langs 
met het ondertekende document op het energie loket in de bibliotheek van Eersel. 
Lukt het niet om het document te printen, geef dat even door via het onderstaand 
correspondentie adres dan printen wij het document wel uit. 

Factuur, betaaltermijn: 
Begin februari sturen we de facturen. Het factuurbedrag is het aantal panelen x 300,- Euro. 
De bedoeling is dat de factuur binnen twee weken betaald wordt. Wil je vóór het jaareinde 
betalen, stuur dan tijdig een mailtje naar het onderstaand correspondentie adres, dan 
regelen we dat. 

Nog een paar panelen over: 
Op dit moment hebben we nog een paar panelen over. Mocht iemand meer panelen willen 
hebben, geef dat dan snel door via het onderstaand correspondentie adres. 

We zullen je de komende maanden met enige regelmaat voorzien van informatie over het 
project Stokkelen, heb je tussendoor vragen , stel die dan aan onderstaan mail adres: 

Met zonnegroet 
Het Zon op Eersel project team. 
Correspondentie en mail adres: zonopeersel@kempenenergie.nl 

 
De participatie overeenkomst, We lichten een paar puntjes toe. 

Geef bij DE ONDERGETEKENDEN aan dat je lid bent van KempenEnergie. Als dit nog niet het 
geval is, regel dat dan zo snel mogelijk.  
Geef aan of je deelneemt als ondernemer, of als particulier, de meesten van ons zullen als 
particulier deelnemen, JA doorstrepen dus.  

Artikel 3 is belangrijk. Hier staat dat je lid bent van KempenEnergie, het aantal panelen in 
waar je voor inschrijft, en het bedrag per paneel, 300 Euro dus, wanneer ongeveer de 
factuur komt, en de betalingstermijn. 
Op de laatste bladzijde kan je ondertekenen. 
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