
Deelnemers verklaring:                                    
 

Ondergetekende: 

Naam  __________________________ 

Adres  __________________________ 

Postcode __________________________ 

Telefoon/mobiel _____________________ 

E-mail       __________________________ 
 

Neemt deel aan het project:  

“De zon schijnt ook in Duurzaam Ommerkanaal” 
 

Met…………… panelen (230 wattpiek per paneel)  

 

De ondergetekende machtigt: 

-de stichting “Duurzaam Ommerkanaal” om namens ondergetekende een 

subsidieaanvraag in te dienen in het kader van de subsidieregeling 

“Duurzame energie en energiebesparing Overijssel” en daarvoor de 

benodigde (rechts)handelingen te verrichten.  

-is bereid en in staat om de benodigde eigen investering te doen om aan 

de voorwaarde van de regeling te voldoen. Plaatsing voor 31 december 

2012. 

-Is bekend met de voorwaarden van de subsidieaanvraag, zoals vermeld 

op de website van de Provincie Overijssel en de op de achterzijde 

vermelde spelregels van het project en is bereid hieraan te voldoen. 

 

 

 



 

 

De aanvraag is gebaseerd op onderstaande begroting: 

 
  Wattpiek Totale investering subsidie  Eigeninvestering 

4   panelen: 920  €   3.000,00  €    920,00  €   2.080,00 

8   panelen: 1840  €   5.698,00  € 1.840,00  €   3.858,00 

16 panelen: 3680  € 11.170,00  € 3.680,00  €   7.490,00  

24 panelen: 5520  € 16.087,00  € 5.520,00  € 10.567,00 

 

….Panelen: ………. € ………….  € …………  € …………. 

 

Bedragen incl. BTW en gebaseerd op basis offerte plaatsing door Groen installatie-techniek 

Ommen.  

Afhankelijk van uitgangssituatie kunnen plaatsingskosten afwijken. (Plaatsingkosten begroot op 

basis van standaardsituatie waarbij uitgegaan is van voldoende ruimte in meterkast voor extra automaat, dak goed 

bereikbaar, dakgoothoogte gemiddeld 4 meter, exclusief timmerwerkzaamheden, kabels van paneel naar omvormer 

max. 10 meter en kabels omvormer naar meterkast max. 20 meter) 
 

Inkoop panelen gebaseerd op huidig prijsniveau. Wanneer de subsidie aan 

ons wordt toegekend worden de panelen op dat moment gezamenlijk 

grootschalig ingekocht wat kan leiden tot lagere investeringskosten. Dit 

voordeel wordt doorberekend aan de deelnemers. 

 

Plaatsen van panelen kan desgewenst in eigen regie plaatsvinden. 

 

Subsidie is gebaseerd op € 1,00 per wattpiek geplaatst vermogen 

Totale subsidie kan nooit meer bedragen als 50% van de totale 

investeringskosten.  

Bij plaatsing van in totaal meer dan 200.000 Wattpiek in het project wordt 

de maximale verkrijgbare subsidie voor het totale project (€ 199.000,00) 

naar rato toebedeeld aan de deelnemers en kan dan lager zijn als € 1,00 

per wattpiek. 

 

Subsidie wordt pas uitbetaald nadat de panelen geplaatst zijn en 

functioneren.  

Recht op subsidie is alleen mogelijk wanneer iedereen zich aan de 

afspraak houdt en aan ons project subsidie wordt toegekend.  

Hoogte van de individuele subsidie wordt definitief vastgelegd in het 

uitvoeringscertificaat dat wordt opgesteld nadat subsidie toekenning heeft 

plaatsgevonden en de omvang van het totale project duidelijk is. 

 

Datum:      Naam: 

Plaats:      Handtekening:   


