
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Een initiatief in samenwerking  
 

ZONNE-ENERGIE VAN 
EEN COLLECTIEF DAK 
BIJ JOU UIT  
DE BUURT!? 

• Investeer mee in collectieve 

zonnedaken in Rietmolen en 

Eibergen 

• Wek samen schone duurzame 

zonne-energie op bij jou in de 

buurt 

• Profiteer van 15 jaar vrijstelling van 

energiebelasting! 
 

 

Reetmölle Stroom 



 
 
Reetmölle Stroom – initiatief i.s.m. Berkelland Energie 
 

ZONNE-ENERGIE VAN EEN COLLECTIEF DAK 
BIJ JOU UIT DE BUURT?!  
Reetmölle Stroom 

Wil jij graag zonne-energie, maar is je eigen dak niet 

geschikt of ben je niet toe aan een financiële 

investering voor een complete installatie? Dan heeft 

Coöperatie Berkelland Energie in samenwerking met 

AGEM een aantrekkelijk aanbod voor jou. Samen met 

anderen zonnepanelen leggen op daken in de buurt. 

 
Berkelland Energie en AGEM bieden jou de kans om samen 

met anderen toch zelf groene energie op te wekken. Jos en 

Corine te Morsche en Rob Spikker hebben hun daken aan 

de Visschemorsdijk (Rietmolen) en Kiefte (Eibergen) 

kosteloos voor dit project beschikbaar gesteld. Reetmölle 

Stroom kan circa 600 panelen plaatsen op deze daken. Je 

kunt al deelnemen met één zonnepaneel, maar meer kan 

natuurlijk ook! 

Met dit project ben je niet meer afhankelijk van je eigen 

dak en kun je toch een bijdrage leveren aan een duurzaam 

en energiek Rietmolen en omgeving! Kortom, wel de lusten, 

niet de lasten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaarde om mee te doen: jouw woning of bedrijf ligt in 

een van de volgende postcodes: 7165, 7161, 7151, 7152 

7156, 7141, 7273 of 7481. 

 

Waarom meedoen? 

• Je kunt al meedoen door 1 certificaat te kopen ter 

waarde van =C 250,- 

• Je betaalt dan 15 jaar lang géén energiebelasting over 

jouw aandeel opgewekte energie in de totale zonne-

installatie 

• De verwachte terugverdientijd bedraagt circa 7  jaar 

• Je werkt samen met andere inwoners aan een schone 

duurzame omgeving 

 
Hoe kan ik meedoen? 

• Ga naar de website www.berkellandenergie.nl en schrijf je 

direct in! 

• Of kom naar de informatieavond op maandag 28 

januari, om 20:00 uur (19:30 uur inloop) in de DAR en 

vul het interesseformulier tijdens deze avond in. 

• Geef in beide gevallen aan voor hoeveel certificaten 

(zonnepanelen) je wenst mee te doen. 

• Om jouw maximale deelname te bepalen: deel je 

jaarverbruik (in kWh) door 245 kWh (dit is de 

verwachte gemiddelde jaaropbrengst van 1 

zonnepaneel) 

• Indien er voor meer certificaten wordt ingeschreven dan 

er beschikbaar zijn, zal de coöperatie deze verdelen op 

volgorde van inschrijving en voldoende deelnemers per 

project. 

• Voor de overige behoefte kan dan binnen dezelfde 

postcode een nieuw project worden gezocht. 

 
Ben je niet in de gelegenheid om op de 

informatieavond aanwezig te zijn, maar heb je wel 

interesse? Kijk dan op de website van Berkelland 

Energie, berkellandenergie.nl, voor meer informatie. Heb 

je vervolgens nog vragen? Mail dan naar 

info@berkellandenergie.nl. 
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