
Een groot dak?

investeert coöperatief in 
zonnepanelen 
op uw gebouw!

Hernieuwbaare energie via DENDERSTRΩΩM
Wie doet wat?

De eigenaar van het dak

 Ω stelt zijn dak ter beschikking
 Ω hoeft niet te investeren
 Ω koopt de opgewekte stroom aan 

een goedkoper tarief dan externe 
stroom

 Ω kan de installatie na 10, 15 of 
20 jaar gratis overnemen

 Ω gebruikt echte groene stroom en 
draagt bij aan een 
gezonder klimaat

DenderstrΩΩm

 Ω laat een aannemer zonnepanelen 
installeren

 Ω betaalt de installatie
 Ω onderhoudt de installatie
 Ω verkoopt de stroom aan de 

dakeigenaar
 Ω keert dividend uit aan de 

coöperanten

Deelnemende burgers 
= de coöperanten

 Ω investeren kapitaal (min. 250 €)
 Ω zijn mede-eigenaar van de 

installatie
 Ω ontvangen een dividend
 Ω beslissen democratisch in de 

coöperatie

De overheid

 Ω reikt Groene Stroomcertificaten 
aan de coöperatie voor grote 
projecten

 Ω heft geen belasting op dividend 
onder bepaalde voorwaarden

ΩΩ



Welke daken zoekt 
DENDERSTRΩΩM?

 Ω Een stroomverbruik van meer dan 
10.000 kWh per jaar

 Ω Voldoende stevig
 Ω Niet te veel schaduw

Voorbeelden:
 Ω Woonzorgcentrum
 Ω Fabriek
 Ω Zwembad
 Ω Bibliotheek
 Ω School
 Ω Sportcentrum
 Ω Ontmoetingscentrum
 Ω ...

Denderstroom heeft voor 2021 een 
raamovereenkomst met het Vlaams Energie 
Bedrijf, zodat lokale besturen zonder 
aanbestedingsprocedure via ons een zonne-
installatie kunnen plaatsen.

Info over onze eerdere realisaties kan u 
vinden op www.denderstroom.be

Wij

 Ω doen de investering
 Ω nemen (bijna) alle technische 
aspecten op ons

 Ω exploiteren en onderhouden de 
installatie

U

 Ω bespaart op uw energiekosten
 Ω koopt de stroom aan een vaste 
prijs gedurende 10 of 15 jaar

 Ω kan de installatie op het einde van 
het contract gratis overnemen

 Ω kan uw personeel of inwoners de 
kans geven mee te investeren

 Ω versterkt uw doorzaam imago

Interesse?

Contacteer ons!

Onze vrijwilligers komen bij u 
langs

www.denderstroom.be 
info@denderstroom.be

Denderstroom cv 
Moorselbaan 391 - 9300 Aalst

v.u. Joachim Rummens


