Regeling extra korting (donatie) vanuit klimaatneutraal
rijden Tankstation Helvoirt t.b.v. actie Zonnepanelen
Stralen 2013/2014
Waarom noemen we de extra korting een donatie?
Bij zonnepanelen zijn we gewend, dat de overheid (soms) subsidie verleend aan kopers
van zonnepanelen. Het begrip subsidie is voorbehouden aan overheden en DEH kan
niet als zodanig optreden. In de afspraken met Tankstation Helvoirt over deze regeling
wordt de CO2-uitstoot van alle verkochte brandstof in 2014 gecompenseerd door
middel van een geldbedrag. Deze compensatie wordt gedoneerd aan DEH en met DEH
zijn afspraken gemaakt dat wij deze donatie in de vorm van een extra korting op een set
aangeschafte zonnepanelen doorgeven aan de koper.
Vanuit deze achtergrond wordt in onderstaande regeling gesproken over een ‘donatie’,
die aan kopers van zonnepanelensystemen wordt uitgekeerd door DEH.

Wie kan er gebruik maken van de donatie op zonnepanelen?
Het recht op een ‘donatie’ is voorbehouden aan de koper:
- die zonnepanelen aanschaft via de actie Zonnepanelen Stralen 3 (en als zodanig is
geregistreerd door DEH) en dit heeft gedaan sinds de start van de actie vanaf 31
oktober 2013
- die bezitter is van een Eco Local Fuel Card van Tankstation Helvoirt.
- die woont in de gemeente Haaren, waarbij het adres, waar de zonnepanelen worden
geïnstalleerd, bepalend is
- die minimaal 14 zonnepanelen bestelt.
Bij plaatsing van een pakket van 6 tot 13 zonnepanelen wordt iets minder dan de helft
van de ‘donatie’ uitgekeerd.

Hoeveel donatie kun je in 2014 krijgen?
- Het gaat om een donatie van € 375 per koper van een set van 14 panelen of meer.
- Bij een koper met een pakket van 6 zonnepanelen (of 7 t/m 13) gaat het om € 160 per
koper.

OP=OP afspraak
- Veertig kopers van 14 panelen krijgen een ‘donatie’ aangebieden.
- Tankstation Helvoirt geeft aan hoeveel brandstofvolume zij in deze regeling wenst te
compenseren. Voor 2013/2014 is dat ca. € 15.000.,op basis van de prognose van de
brandstofverkoop in 2014
- Het budget per jaar kan niet worden overschreden. Er is dus een OP = OP afspraak.

- De actie Zonnepanelen Stralen 3 heeft een looptijd t/m 31 mei 2014
- In deze termijn kan een koper aanspraak maken op de donatie vanuit de Eco Local
Fuel Card actie van Tankstation Helvoirt

Hoe werkt de OP=OP afspraak precies?
- De eerste 20 kopers, die aan de voorwaarden voldoen, geteld vanaf 31 oktober 2013,
ontvangen de donatie op volgorde van de geregistreerde datum bij de leverancier van
de aankoop van het zonnepanelensysteem
- Bij meer dan 20 overgebleven kopers ontvangen de tweede 20 kopers de donatie door
een loting, die plaatsvindt op 1 mei 2014.
- Als er op 1 mei het totaal beschikbare bedrag nog niet is toegekend:
· Dan gaat de regeling ook open voor mensen met een Eco Local Fuel Card van
buiten de gemeente Haaren, die zonnepanelen hebben gekocht.
· En kunnen nieuwe kopers, t/m 31 mei, ook een beroep doen op de donatie met
inachtneming van dezelfde procedure als hiervoor
- Als er op 31 mei meer kopers zijn dan dat er toekenningen kunnen zijn binnen het
beschikbare bedrag dan vindt een openbare loting plaats in aanwezigheid van een
notaris. De mensen die ingeloot worden krijgen bericht dat zij de gelukkige zijn.

Wanneer ontvang ik de donatie?
- DEH betaalt de donatie op drie momenten aan de kopers van zonnepanelen:
1. Aan de eerste 20 kopers, of zoveel minder als dat er op dat moment bekend zijn:
- op 15 april 2014
2. Aan de kopers die per 1 mei 2014 bekend zijn:
- op 15 juli 2014
3. Aan de kopers die per 31 mei 2014 bekend zijn:
- op 1 september 2014

En als ik meer dan 14 panelen koop?
- De regeling geldt primair voor iedere eerste aankoop van 6 of 14 panelen, zodat
zoveel mogelijk mensen van de regeling kunnen profiteren.
- Kopers die een veelvoud van 14 panelen aanschaffen komen pas in aanmerking voor
een donatie op hun 2e, 3e of volgende tranche van 14 panelen als de OP=OP regeling
nog niet is uitgeput. Dit kan pas worden bepaald na 1 juni 2014.

Hoe zit het als ik buiten de gemeente Haaren woon?
- mensen van buiten de gemeente Haaren, die binnen de actie Zonnepanelen Stralen 3,
panelen hebben gekocht, komen in aanmerking voor de donatie als er binnen de
gemeente Haaren op 1 mei 2014 geen 40 donaties kunnen worden toegewezen. In dat

geval wordt door loting na 31 mei 2014 bepaald wie, buiten de gemeente Haaren,
alsnog voor ‘donatie’ in aanmerking komt tot alle donaties zijn uitgekeerd (OP=OP).
- Indien er, binnen de aangegeven periode, geen Eco Local Fuel Cardhouders meer
zijn die koper zijn binnen het zonnepanelenverkoopprogramma, dan wordt het bedrag
op dezelfde voorwaarden aan andere inwoners van de gemeente Haaren of inwoners
buiten de gemeente per veertiende paneel ter beschikking gesteld.

Wat moet ik doen om de donatie te krijgen?
- Het belangrijkste is dat u zonnepanelen koopt binnen de actie Zonnepanelen Stralen 3
via opgave bij DEH. Van de mensen die nu al hebben gekocht kennen wij de volgorde
van binnenkomst van de aankopen al.
- U ontvangt van de leverancier een factuur voor de zonnepanelen en de bijbehorende
installatie die u heeft gekocht en betaalt deze factuur binnen de aangegeven
betalingstermijn aan de leverancier van de zonnepanelen installatie. Op deze factuur
wordt de donatie NIET vermeld.
- U geeft, als koper, aan dat u in aanmerking wilt komen voor de donatie, zoals
genoemd in deze regeling. Dat doet u door uw naam, adres, email, aankoopdatum van
de zonnepanelen, het aantal zonnepanelen en het tankpasnummer door te geven via
emailadres ecolocalfuel@deh-energie.nl Als u (nog) niet in het bezit bent van de Eco
Local Fuel pas, dan kunt u ook het pasnummer van uw TANK & CASH Card (van De
Lucht Tankstations) opgeven.
- Via Tankstation Helvoirt controleert DEH de gegevens over de tankpas
- DEH bevestigt aan de koper:
- de ontvangst van de aanvraag en de datum van ontvangst van uw aanvraag.
- of u op basis van de aanmelding direct in aanmerking komt voor de donatie
en op welke datum deze aan de koper wordt uitgekeerd
- of u buiten de eerste groep van 20 kopers valt en daarmee moet wachten of
er een loting zal plaatsvinden
- wanneer de eerstvolgende loting plaatsvindt
- Wanneer u in aanmerking komt voor de donatie keert DEH, op de in deze regeling
aangegeven data, de donatie aan de koper uit:
- € 375,=, voor kopers van een zonnepaneleninstallatie van 14 zonnepanelen
of meer
- € 160,=, voor kopers van een zonnepaneleninstallatie, bestaande uit 6 t/m 13
zonnepanelen.

