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De maand Februari laat zien dat er nog echte winters kunnen  voorkomen in Nederland.  

Een goed sneeuwdek en ook nog eens vorst onder de -10°C. Dat was wennen.  

Maar op het moment dat we dit schrijven is het de laatste dag van de vorst en gaat de dooi weer 

inzetten. Neemt niet weg dat we u willen informeren wat we de laatste weken hebben gedaan.  

 

 

Facturen zijn verstuurd. 

De facturen zijn verstuurd door Zon op Nederland. Als het goed is hebt u de factuur per mail ont-

vangen. Voor een voorbeeld van deze factuur zie hiervoor onderstaande afbeelding: 

 
Voorbeeld E-mail factuur 

 

Zoals u in bovenstaand voorbeeld kunt zien is de factuur afkomstig van Zon Op Nederland. Dit 

bureau verzorgt voor ons de administratie. Beschouw de mail dus niet als Spam of als Phishing. 

 

In de bijlage van de mail vindt u de factuur. Voorbeeld van de factuur vindt u onderstaand: 



 

 

 
Voorbeeldfactuur 

 

In de factuur staat uw participatienummer en ook ons Rabobank rekeningnummer vermeld. Dit 

nummer is : NL37 RABO 0348 7837 44 
 



 

 

Ontvangen betalingen per 15-02-2021 

Precies een week geleden gingen de facturen de deur uit.  

Formidabel dat er al 88 leden van de 158 leden hebben betaald!  Meer dan de helft.  

Zij hebben nu samen een bedrag van € 397.900 aan ledenkapitaal gestort.   

Met de inleg van de overige 70 leden komt ons ledenkapitaal dan net iets boven de € 720.000. 

Dit bedrag is voldoende voor de bancaire financiering.  

 

Voor degene die de factuur nog niet hebben voldaan, het verzoek om dit a.s. week te doen. 

  

Mocht u de factuur niet hebben ontvangen, laat het ons ook even weten per e-mail aan:  

info@langstraatzon.nl  

We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.  

 

 

Opdracht installateur 

De laatste (juridische) puntjes worden nog op de “i” gezet, zodat de opdracht deze of de volgende 

week kan worden gegeven. 

 

 

Verzekeringen 

De offertes voor de verzekeringen zijn ook ontvangen. Op dit moment worden deze met elkaar 

vergeleken. 

Er zijn offertes aangevraagd voor: 

• Bestuurdersaansprakelijkheid 

• Bedrijfsaansprakelijkheid 

• Bedrijfsstagnatie 

• Bedrijfsmiddelen (brand, diefstal) 

 

 

Opleverinspectie 

Ook loopt op dit moment nog een aanvraag voor een opleverinspectie. Dit is een technische in-

spectie die we nodig hebben voor de verzekeringsmaatschappij. Daarnaast geeft deze ons duide-

lijkheid over een juiste bouwwijze.  

 

 
Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS) Hart van Brabant 

Langstraat Zon en Langstraat Energie zijn als energiecoöperaties van Waalwijk betrokken bij 

deze REKS.  

Op de website van de regio Hart van Brabant kunt u lezen wat deze strategie inhoudt en wat dit 

gaat betekenen voor de inwoners van de provincie Noord-Brabant. 

Kijk op www.regio-hartvanbrabant.nl  

Klik dan door naar de kopjes programmas/leefomgeving/klimaatneutraal/reks. 

Hier vindt u ook de verslagen van de informatie-avonden. 
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