
 

 

 
 

Nieuwsbrief 1 – 2021 (Januari) 
Zonnige start voor 2021 | LangstraatZon 

 

Allereerst nog de beste en zonnige wensen voor 2021.  

We hopen dat alles in de komende maanden weer normaal mag worden. De Coronatijd heeft ons 

niet klein gekregen. We zijn met de voorbereidingen doorgegaan.  

Met  deze nieuwsbief brengen we u van de laatste ontwikkelingen op de hoogte. 

 

Bevestiging Rabobank. 

De Rabobank heeft ons laten weten dat ze graag een financiering verstrekken voor ons project.  

80% van de investering kan bij de Rabobank worden geleend met een hypothecaire financiering. 

De overige 20% brengen we samen als leden van de LangstraatZon Coöperatie in. Goed nieuws 

dus, al zo vroeg in de start van dit nieuwe jaar. 

 

Opdracht installateur 

De offerte van de installateur wordt de komende weken nog kritisch doorgenomen. Hierbij heb-

ben we de hulp van een juridisch adviseur.  Dit om te voorkomen dat we straks voor verrassingen 

komen te staan. Wanneer de offerte tot in de puntjes is ingevuld gaan we uiterlijk in de week van 

23 februari de definitieve opdracht geven aan de installateur. Als we eerder rond zijn wordt de op-

dracht eerder gegeven. 

 

Verzekeringen 

De offertes voor de verzekeringen zijn aangevraagd. De verzekeraar heeft nog vragen over de 

beveiliging van het terrein. Deze vragen gaan we zo spoedig mogelijk beantwoorden. Het doel is 

dat we alles, dus ook tijdens, de bouwfase, en gedurende de productiefase goed hebben verze-

kerd.  We laten dus niets aan het toeval over. 

 

Terug leveren aan het net 

Wanneer alles draait moeten we de stroom natuurlijk aan het net leveren. Daar doen we het im-

mers allemaal voor. Zoals het er nu uitziet, gaan we gebruik maken van een aansluiting die 

Eneco nog vrij heeft. Dit heeft als voordeel dat we geen extra dure aansluiting hoeven te betalen 

aan Enexis. Wel moeten we de kosten van de aansluiting op de kabel van Eneco (cable-pooling) 

betalen. Deze zijn waarschijnlijk een stuk lager. 

 

Betaalverzoeken aan de leden 

Wanneer we de opdracht gaan geven aan de installateur zullen we ook de eerste betaling aan de 

leverancier moeten doen. De voorbereidingen voor de betalingen door de leden zijn dan ook ge-

start. De facturen worden aangemaakt door ons administratiepakket “”OZON”, van Zon op Neder-

land. De volledigheid van de gegevens controleert de beheerder van dit pakket. Ook zullen we 

zelf nog toezien op de juistheid hiervan.  

Van een aantal leden ontbreken er nog enkele gegevens. De beheerder “Dick van Zadelhoff”, zal 

vanwege de snelheid en efficiency, hierover direct contact opnemen met de betreffende leden, 

met de vraag, om de gegevens door te geven. Wanneer u dus een mail ontvangt van Dick van 



 

 

Zadelhoff van Zon op Nederland dit geen Spam of Phishing. De gegevens kunnen dan door u 

worden ingevuld en teruggestuurd aan Dick.  

Door het administratiepakket worden in een aantal  gevallen automatisch nog enkele mails aan u 

verstuurd. Deze kunt u archiveren of weggooien. De van Langstraat Zon eerder al ontvangen be-

vestigingsmail van uw inschrijving en kapitaalinleg is leidend. 

 

De verzoeken om uw kapitaaldeelname (de inleg in het ledenkapitaal) te 
betalen kunt u binnenkort per e-mail verwachten.  
In deze e-mail worden aan u de certificaten toegewezen. 
 
Het verzoek is om de betaling zo spoedig te voldoen. 
Ons bankrekeningnummer is NL37 RABO 0348 7837 44  
ten name van Langstraat Zon Coöperatie U.A. 
 
 

Informatieavonden Hart van Brabant 

Als LangstraatZon zijn we natuurlijk begaan met de klimaatverandering, vandaar dat we u infor-

meren over de informatieavonden die binnenkort door Hart van Brabant worden georganiseerd. 

We hebben zelf al enkele van deze informatieavonden bezocht. We bevelen de avonden dan ook 

ten zeerste aan. 

Door de bestuurlijke drukte hebben we u hier niet eerder op kunnen wijzen. 

 

Tijdens de online informatieavonden is er ruimte voor het stellen van vragen. De avonden zijn be-

doeld voor alle inwoners in de regio. 

• Zonne-energie in Hart van Brabant  dinsdag 26 januari, 19.30 – 21.00 uur 

• Aanpassingen aan klimaatverandering donderdag 28 januari, 19.30 – 21.00 uur 

Aanmelden kan op regio-hartvanbrabant.nl/REKS. Hier kunt u ook de informatieavonden terugkij-

ken over  

- windenergie,  

- het duurzaam verwarmen van onze woningen en gebouwen en  

- participatie (meedenken, -doen en -profiteren).  

 

Meer informatie 

Meer informatie over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie en de overige activiteiten vindt u 

op regio-hartvanbrabant.nl/REKS.  
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