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DOE MEE MET 

ZONNESTROOMDELEN 

OP HET NOVA COLLEGE

Kom dinsdag 20 maart naar de informatieavond 

600 
zonnestroomdelen 

beschikbaar!



Geen ruimte voor eigen zonnepanelen? Deze zomer bouwt 
Coöperatie Kennemer Energie op het dak van het Nova College 
een groot collectief zonnestroomdak. Zo’n 100 huishoudens 
in de buurt kunnen meedoen en zelf voordelige zonnestroom 
opwekken.
 
Zo werkt het 
1.  Ben je woonachtig in postcode 2013, 2014, 2015, 2023, 2051 

of 2111? Dan kun je meedoen aan het zonnestroomdak 
op het Nova College aan de Zijlweg en ook profiteren 
van de speciale korting op de energiebelasting. Ga naar 
kennemerenergie.nl voor de voorinschrijving en/of kom naar 
informatiebijeenkomst op dinsdagavond 20 maart.

2.  Meedoen doe je door te investeren in zonnestroomdelen 
waarmee je meedeelt in opbrengst van de zonnecentrale. 
Een zonnestroomdeel kost eenmalig circa 295 euro en heeft 
een gemiddelde jaarlijkse opbrengst van meer dan 210 kWh.

3.  De stroom die je vanaf de zomer zo zelf opwekt is veel 
goedkoper dan ‘normale’ stroom. Je investering verdien je 
via je lagere energierekening in ca. acht jaar terug en je levert 
tegelijkertijd een actieve bijdrage aan een beter klimaat. 
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“Wist je dat er al meer dan 350 huishoudens 
in Haarlem en Bloemendaal 

op een collectief zonnestroomdak 
samen met buurtgenoten 

hun eigen groene stroom opwekken?”

De 5 voordelen van zonnestroomdelen
• Samen met buurtgenoten je eigen schone energie opwekken

• Je eigen zonnepanelen - zonder gedoe - op een groot dak in 
 de buurt

• Lagere energielasten en minder CO2-uitstoot

• Geen extra of verborgen kosten voor onderhoud

• Verdien je investering in ca. 8 jaar terug via je energierekening



kennemer
energie

Kom naar de informatiebijeenkomst!
Kom dinsdagavond 20 maart a.s. om 19:30 uur 
(inloop vanaf 19:15 uur) naar de informatiebijeenkomst in 
de aula van het Nova College aan de Zijlweg 203 in Haarlem. 

Meld je kosteloos aan op kennemerenergie.nl. 
Je kunt hier ook - zonder verdere verplichtingen - 
alvast zonnestroomdelen reserveren. 

Heb je vragen of opmerkingen? 
Mail ons op cooperatie@kennemerenergie.nl 
of laat een terugbelverzoek achter op 023 - 844 57 27.

Het zonnestroomdak op het Nova College is een initiatief van Stichting Kennemer Energie. 
In opdracht van de gemeente Haarlem en met ondersteuning van Stichting DOEN realiseert 
deze organisatie collectieve zonnestroomdaken. Hierdoor kunnen huishoudens en bedrijven 
die zelf geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen zelf hun eigen schone energie opwekken. 
Kennemer Energie en de deelnemers leveren hiermee een substantiële bijdrage aan een 
klimaatneutraal Haarlem in 2030.


