Zon op School
Eureka!

Zon op School
Met Zon op School maken we kinderen bewust van het gebruik van
groene energie, maken we het schoolgebouw duurzamer en brengen we de energierekening van de school omlaag.Dit doen we door
zonnepanelen op het dak te leggen, de opbrengst te monitoren in
de school en een interessant lespakket aan te bieden.
De financiering is rond met de voorwaarde dat ouders 25% meebetalen. Daarvoor kunt u één of meerdere zoncertificaten kopen.

Met Zon op School:
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚

maakt u groene energie voor de kinderen tastbaar
krijgen alle kinderen een interessant lespakket
komt er een monitoringssysteem die de opbrengst laat zien
bespaart de school jaarlijks een grote hoeveelheid kWh stroom
kunt u uw investering van 50 euro na 6 jaar terugkrijgen
mét €10 rente

Koop een zoncertificaat!
Iedereen kan meedoen door één of meerdere zoncertificaten te kopen
ter waarde van 50 euro: vader, moeder, zoon, dochter, opa, oma, vriend
of vriendin. Per inschrijvingskaart kunt u voor meerdere personen een
certificaat kopen, bijvoorbeeld voor uzelf en uw kind. Elk certificaat levert u over 6 jaar 60 euro op. Een mooie investering voor uzelf, uw kind
en voor de school. Per persoon geldt een maximum van 5 certificaten.

Meer info over Zon op School en over LochemEnergie?
Kijk op zonopschool.nl en op lochemenergie.net.

Inschrijvingskaart
..............................................................................

Adres / huisnummer

..............................................................................

Postcode / plaats

..............................................................................

Mailadres

..............................................................................

Bankrekening (IBAN)

..............................................................................

beeld

Naam

Aantal zoncertificaten ..................... x € 50,-1 =
Tenaamstelling

€............................... 2

1. ......................................................... Aantal ........
2. ......................................................... Aantal ........
3. ......................................................... Aantal ........
4. ......................................................... Aantal ........

Vo

or

Na 6 jaar3
 doneer ik de rente aan school
 doneer ik de nominale waarde aan school
 doneer ik de nominale waarde en de rente aan school
 ontvang ik de nominale waarde met rente graag op 			
bovengenoemde bankrekening
Datum
Handtekening
1
2

		
3

.............................................................................

Nominale waarde
Met het ondertekenen van deze inschrijvingskaart machtig ik LochemEnergie
voor eenmalige incasso ter grootte van het genoemde bedrag
Aankruisen wat van toepassing is

Reglement behorend bij uitgifte van
zoncertificaten door LochemEnergie voor een school
1. Doel
De uitgifte van deze zoncertificaten heeft tot
doel fondsen te werven voor de financiering
van de zonnepaneleninstallatie voor basisschool ....

6. Doorgeven van wijzigingen
De certificaathouder verplicht zich om
wijzigingen van adres en/of email door te
geven aan LochemEnergie via
info@lochemenergie.net.

beeld

2. Uitgifte
De zoncertificaten worden uitgegeven door:
Coöperatie LochemEnergie U.A., Postbus 286,
7240 AG Lochem in dit reglement te noemen
LochemEnergie.

waarde van het zoncertificaat is de inschrijving definitief. Er zijn geen inschrijvingskosten
verschuldigd.

De zoncertificaten worden uitgegeven door
LochemEnergie met een nominale waarde van
€ 50. Iedere inschrijver ontvangt na betaling
een document met daarop de bevestiging van
het aantal aangeschafte zoncertificaten. Dat
document geldt als bewijs van aankoop van
de zoncertificaten.

or

3. Omvang van de uitgifte
De omvang van deze uitgifte bedraagt maximaal €7.500,- verdeeld over 150 zoncertificaten van € 50. Het maximum aantal zoncertificaten per inschrijver bedraagt vijf.

4. Looptijd
De zoncertificaten hebben een looptijd van zes
jaar, die eindigt op ... 2021.

Vo

5. Inschrijving en inschrijvingskosten
Inschrijving geschiedt door middel van het
invullen van de inschrijvingskaart. De inschrijver geeft op het formulier een eenmalige
machtiging af aan LochemEnergie om de
nominale waarde van de aangeschafte zoncertificaten van de opgegeven bankrekening
af te schrijven. LochemEnergie zal het bedrag
pas innen op het moment dat zeker is dat de
zonnepanelen op het dak van de school gelegd
gaan worden. Wanneer mocht blijken dat het
project niet doorgaat komt de inschrijving
te vervallen. Na betaling van de nominale

chem
net

7. Uitgifteproces en bewaring
LochemEnergie legt een register aan van de
uitgegeven zoncertificaten. Inschrijving in dit
register vindt plaats na ontvangst van betaling. LochemEnergie zal dit zorgvuldige
bewaren. Het register wordt niet openbaar
gemaakt.
8. Uitkering
Aan het eind van de looptijd zal LochemEnergie een bedrag van € 60,- per zoncertificaat uitkeren op de wijze zoals aangegevn
op de inschrijvingskaart, waarmee het zoncertificaat tegelijkertijd komt te vervallen.
LochemEnergie zal de certificaathouder
hiervan een maand van te voren op de
hoogte brengen.
9. Waarborgen
LochemEnergie is verantwoordelijk voor de
uitkering van de zoncertificaten conform
het gestelde daarover in dit reglement.
10. Verhandelbaarheid
De zoncertificaten zijn niet verhandelbaar
en niet overdraagbaar.

