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Disclaimer

Deze brochure is met grote zorgvuldigheid 

samengesteld. Aan eventuele onjuistheden kunnen 

geen rechten worden ontleend.

Zonnig voordeel 
voor huurders van 
Casade!

Meld u aan voor 
Zonnecoöperatie Dakenstroom

Lid worden?

Meld u aan voor Zonnecoöperatie Dakenstroom via 

www.onzedakenstroom.nl. Als lid krijgt u met drie 

zonnepanelen een aandeel in de zonnecoöperatie. 

U ontvangt  
jaarlijks korting!

Download de app 
Voorstroom en 
bekijk uw voordeel

De bevestiging van 
uw lidmaatschap 

ontvangt u per email

Interesse?  
Meld u aan via   

www.onzedakenstroom.nl

Schrijf u in als lid en 
betaal eenmalig €0,30 
lidmaatschapsgeld

“Word ook lid van 
Zonnecoöperatie 
Dakenstroom 
en ontvang 
belastingvoordeel 
van de opgewekte 
zonne-energie. 

Ook als u zelf geen 
zonnepanelen op 
uw dak heeft”.



U bent klant van een deelnemende 
energieleverancier 
(op www.onzedakenstroom.nl ziet u welke 
energieleveranciers deelnemen)
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Zonnecoöperatie Dakenstroom
Zonnecoöperatie Dakenstroom is een vereniging 

met zonnepanelen op daken van Casade. Als huurder 

van Casade kunt u lid worden van deze vereniging. 

U krijgt het belastingvoordeel van de opgewekte 

energie. Ook als u zelf geen zonnepanelen op uw 

dak heeft. Lidmaatschap van Zonnecoöperatie 

Dakenstroom maakt dit mogelijk. De samenwerking 

in Dakenstroom geeft u en Casade voordeel dat 

alleen samen bereikt kan worden. U ontvangt jaarlijks 

een korting op de energiebelasting en Casade kan 

sneller de CO2-uitstoot verminderen. Zo werken we 

samen aan een duurzame wereld!

In deze brochure staat alle informatie over 

Zonnecoöperatie Dakenstroom.

Hoe het werkt
Als lid van Zonnecoöperatie Dakenstroom krijgt u 

jaarlijks een korting op de energiebelasting. Deze 

korting verwerkt uw energieleverancier automatisch 

via uw jaarlijkse energierekening. De korting is op 

dit moment ongeveer €70,- per jaar. De hoogte 

van de korting is afhankelijk van hoe vaak de zon 

schijnt én van de hoogte van de energiebelasting. 

De korting verschilt dus per jaar. Om te kunnen zien 

wat uw voordeel is, kunt u via de App Store of Google 

playstore de app Voorstroom downloaden. In de 

app ziet u hoeveel de panelen opwekken en hoeveel 

korting u heeft opgebouwd.

U profiteert tot 2035 van  

de jaarlijkse korting op  

uw energierekening.

1 U huurt een woning van Casade

3 U wordt lid met drie zonnepanelen

U betaalt eenmalig €0,30 lidmaatschapsgeld4

Uw voordeel
•  Tot 2035 jaarlijks een korting  

op de energiebelasting

•  De korting is gemiddeld €70,- per jaar

• Inzicht in de korting via app

Spelregels

De app
Via de app “Voorstroom” kunt u dagelijks 

zien hoeveel energie de panelen hebben 

opgewekt. Daarnaast kunt u gegevens in 

uw lidmaatschap aanpassen, zoals het 

wijzigen van uw energieleverancier. Ook 

ontvangt u meldingen (notificaties) die door 

Zonnecoöperatie Dakenstroom verstuurd 

worden, bijvoorbeeld nieuwsberichten. 

 

Download de app “Voorstroom” (beschikbaar 

in de App Store of Google Play) 

en log in met de gegevens 

die u na uw inschrijving per 

email ontvangen heeft. Geen 

inloggegevens ontvangen? 

Stuur dan een email naar  

info@onzedakenstroom.nl.

Energieleverancier
Geef uw energieleverancier door!

Als lid van Zonnecoöperatie Dakenstroom betaalt 

u minder energiebelasting. Dit voordeel verwerkt 

uw energieleverancier in uw jaarnota. Daarom is 

het belangrijk dat u bij het aanmelden uw huidige 

energieleverancier aan ons doorgeeft!

Bent u al lid, maar heeft u inmiddels een andere 

energieleverancier? Geef dit aan ons door via de app 

of per email info@onzedakenstroom.nl.


