Informatiememorandum
Zonnepark Vierverlaten
Door energiecoöperatie Grunneger Power

Uw eigen groene stroom opwekken in het Zonnepark
Vierverlaten?
Heeft u geen eigen dak of geen geschikt dak voor (voldoende) zonnepanelen? U kunt toch uw eigen groene
stroom opwekken door certificaten aan te schaffen in een zonnepark. Op een braakliggend bedrijfsterrein aan
de Aduarderdiepsterweg 9 bij Hoogkerk realiseert energiecoöperatie Grunneger Power het gezamenlijke
Zonnepark Vierverlaten met 7.777 zonnepanelen.
Zonne-energie in handen van Stadjers. En jij kunt meedoen!
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Initiatief en deelnemers
Grunneger Power
Grunneger Power is de lokale, burger- energiecoöperatie voor de stad Groningen en Haren. Inmiddels
ondersteunt zij al ruim vijf jaren huishoudens - zowel particulier als sociale huur -, VVE’s, buurten, MKB-ers bij
het besparen en opwekken van duurzame energie. Onze coöperatie levert groene energie via haar eigen
energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam. Onze - meer dan 1.000- leden zijn via het lidmaatschap van onze
coöperatie mede-eigenaar van de projecten. Zo helpt de coöperatie een energie-democratie realiseren en
bouwt zij mee aan een gezamenlijke, lokale en duurzame economie.

Gemeente Groningen
De Gemeente Groningen bouwt in het voorjaar 2017 zonnepark Vierverlaten, nabij het gelijknamige
bedrijventerrein van Hoogkerk. Dit park van ruim 7.777 zonnepanelen is onderdeel van de zonne-energie
strategie van de Gemeente Groningen. De GrESCO van de Gemeente Groningen financiert het park vanuit
het verantwoordelijkheid voor het opwekken van duurzame energie voor de Gemeente.

Noordelijk Lokaal Duurzaam
Ons lokale, coöperatieve energiebedrijf heet Noordelijk Lokaal Duurzaam. Zij is sinds 2014 het energiebedrijf
voor lokale energiecoöperaties in Groningen, Friesland en Drenthe, die gezamenlijk met hun leden energie
inkopen en zelf duurzaam opwekken. Grunneger Power is medeoprichter van Noordelijk Lokaal Duurzaam.
Het energiebedrijf heeft geen winstoogmerk. De jaarlijkse opbrengst van de coöperatie vloeit terug naar de
energiecoöperaties, zoals Grunneger Power. Dit geeft lokale energiecoöperaties de mogelijkheid om de
opbrengsten in te zetten voor het verduurzamen van hun stad, dorp of buurt. Begin 2017 zijn er al meer dan
60 energiecoöperaties in Noord Nederland. Wat een power!

Deelnemers Gezocht!
Wanneer u inwoner bent van de Gemeente Groningen, de Gemeente Haren of werkzaam bent bij de
Gemeente Groningen (of één van hun convenantpartners, zie groningenenergieneutraal.nl), kunt u deelnemen
aan het Zonnepark Vierverlaten. Dat doet u door lid of te worden van Grunneger Power en één of meerdere
zoncertificaten te kopen.
Elk zoncertificaat vertegenwoordigt het bedrag voor één zonnepaneel. Uit de opbrengst van de opgewekte
groene stroom en de exploitatiesubsidie die wij ontvangen voor duurzame energie (SDE+) betalen we uw inleg
met 3% rente terug. Probeer dat maar eens bij de bank te krijgen.
Als lid van Grunneger Power wordt u collectief eigenaar van het zonnepark. Uw winst is het opwekken van uw
eigen groene energie die door Noordelijk Lokaal Duurzaam bij u thuis wordt afgeleverd.
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Energiecoöperatie Grunneger Power
Duurzame energievoorziening van de Gemeente Groningen voor de Stad(jers)
Gemeente Groningen bouwt een zonnepark voor haar inwoners
De financiering wordt verzorgd door de Gresco die voor de gemeente Groningen verantwoordelijk is voor het
opwekken van hernieuwbare energie en energiebesparing. Het is de bedoeling dat de Gemeente niet lang de
eigenaar van het park blijft. Middels crowdfunding via Grunneger Power worden de panelen binnen twee jaar
geherfinancierd en overgedragen aan de inwoners van Groningen.
Hiervoor hebben we uw hulp nodig.

Het zonnepark Vierverlaten
Het zonnepark wordt in juni 2017 opgeleverd. Elk paneel heeft een vermogen van 270 Wp. De zonnepanelen
installatie levert naar verwachting meer dan twee miljoen (2.000.000) kWh per jaar op. De opbrengstgarantie
is ook meer dan twee miljoen kWh per jaar. Daarmee kunnen tenminste 600 huishoudens per jaar volledig
worden voorzien van groene stroom. De Gemeente laat het zonnepark bouwen en geeft de inwoners van
Groningen en haar eigen medewerkers de kans op mee te profiteren van het zonnepark door een of meer
zoncertificaten van 350 euro per stuk aan te schaffen. Hiermee komt het zonnepark in burger-eigendom via
energiecoöperatie Grunneger Power.
Hoe leuk is dat!

Energiegeld in de regio
Crowdfunding is een andere manier van financiering. Het houdt in dat u met behulp van ons crowdfundplatform
NoorderBron geld kunt verschaffen aan een vastgesteld doel. De doelen van NoorderBron zijn transparant,
sociaal en duurzaam en leveren dus een bijdrage aan de transitie naar een eerlijke en duurzame noordelijke
samenleving. Via crowdfunding krijgen Groningers de kans om in een duurzame leefomgeving te investeren
en daarnaast een rendement te realiseren op hun vermogen.
Samen kunnen we het!
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Hoe kan ik meedoen?
Wilt u deelnemen aan het Zonnepark Vierverlaten? Dan kunt u zich inschrijven op www.noorderbron.nl of bij
ons op kantoor aan de Oude Boteringestraat 68. Neemt u in dit laatste geval uw identificatiebewijs, eventuele
mobiele telefoon en internetbankieren gegevens mee.
U kunt zich inschrijven vanaf 1 zoncertificaat met een inleg van 350 euro. Hierbij gaan we uit van een een
gemiddelde stroomopbrengst van ongeveer 230 kWh per jaar. Op basis van de afgegeven opbrengstgarantie
wordt dit ruimschoots behaald. De inleg van uw zoncertificaat lossen we jaarlijks af met 3% rente.
Na 15 jaar (dat is de looptijd van het project) heeft u uw inleg én 85 euro (dat is samen 435 euro) terugbetaald
gekregen. Daarnaast heeft u naar verwachting - per certificaat - ongeveer 3.500 kWh groene stroom duurzaam
opgewekt. Duurzaam is duur? Dachten we niet!
Het project sluit zodra alle 7.777 zoncertificaten uitgegeven zijn.

Rekenvoorbeeld:
U koopt 6 zoncertificaten
Kosten
Inleg per certificaat

Totale inleg (6 certificaten)

350 euro
2.100 euro

Opbrengst
Aflossing en rente
Totale opbrengst
Rendement per jaar
Effectief rendement looptijd

174 euro per jaar (6 certificaten)
2.610 euro over 15 jaar
3%
1,7% (IRR)
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Aanbod crowdfunders
Het Zonnepark Vierverlaten kent één investeringstranche. Er geldt een minimuminleg van 350 euro en een
voor het project bepaalde maximale inleg van 28.000 euro (80 panelen) per crowdfunder. De looptijd van de
lening bedraagt 15 jaren en het rentepercentage is 3%. De lening wordt afgelost op basis van jaarlijkse
annuïteiten. De kasstromen voor een deelnemer die 350 euro inlegt voor één zoncertificaat zien er als volgt
uit:
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Bij een inleg van 350 euro ontvangt u uw inleg én 85 euro rente terug over de periode van 15 jaar. Ieder jaar
wordt uw rente en aflossing jaarlijks tussen 1 juli en 14 juli overgemaakt op uw rekening.

Overdraagbaarheid
De vordering is niet opeisbaar en niet overdraagbaar.
Bij verhuizen neemt u de zoncertificaten mee.
Indien u komt te overlijden nemen uw erven uw zoncertificaten over.
U kunt er wel voor kiezen de rente en aflossing op een door u gewenste rekening uit te laten betalen, anders
dan de rekening waarvan u de inleg heeft gestort. Dit kan bijvoorbeeld de rekening van één van uw kinderen
of kleinkinderen zijn.
Zo spaart u met deze groene zilvervloot dubbel voor hun toekomst.

Geen periodieke administratiekosten
U bent voor de administratie van uw inleg en de uitkering van de rente en aflossing géén administratiekosten
verschuldigd. De kosten van de administratie worden voldaan uit de projectbaten.
En zo hoort het!

Contributie Grunneger Power
U betaalt wel uw reguliere lidmaatschap contributie van Grunneger Power. Dat is slechts € 10,- per jaar. Deze
contributie gebruikt Grunneger Power om de energietransitie in de Stad te ondersteunen en te versnellen.
Klanten van Grunneger Power, via Noordelijk Lokaal Duurzaam, zijn automatisch lid. Zij hoeven geen
lidmaatschap te betalen.
Samen voor energie-democratie, energie in eigen hand.
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Stappenplan deelname
De deelname voor het project wordt via het crowdfundingplatform NoorderBron geopend in februari 2017. U
kunt zich al wel registreren zodat u verzekerd bent van deelname.
STAP 1: U wordt lid van Grunneger Power, of klant van ons energiebedrijf Grunneger Power - Noordelijk
Lokaal Duurzaam.

⟱
STAP 2: U meldt zich aan voor Zonnepark Vierverlaten via NoorderBron.nl. U wordt dan doorgestuurd
naar onze partnersite Greencrowd waar u een account aanmaakt.

⟱
STAP 3: U registreert uw deelname aan het park. U ontvangt hiervan een bevestigingsmail. U betaalt uw
deelname vanaf 13 februari 2017, hiervoor ontvangt u dan een mail met de betalingsgegevens.

⟱
STAP 4: Na betaling ontvangt u een email met daarin één of meerdere links naar de definitieve en
getekende documenten.

⟱
STAP 5: De overdracht van de certificaten vindt plaats per 1 juli 2017 of een daaropvolgend kwartaal als
de investering later heeft plaatsgevonden dan 24 juni 2017.

⟱
BONUS STAP: U ontvangt uw eigen groene stroom thuis als u stroom afneemt bij Noordelijk Lokaal
Duurzaam – Grunneger Power

Bedenktijd
We hanteren een passief bevestigingsbeleid. U heeft 24 uur bedenktijd om kosteloos af te zien van uw
investering. Na het verstrijken van een periode van 24 uren na definitieve inschrijving ligt uw investering vast..
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Bijlage Deelnamevoorwaarden
Algemene voorwaarden
Om deel te nemen aan het project dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Deelnemers moeten:
● natuurlijke personen dan wel rechtspersonen zijn;
● de Nederlandse nationaliteit bezitten;
● in de Gemeente Groningen of de Gemeente Haren woonachtig zijn of werkzaam zijn voor de
Gemeente Groningen of één van haar convenantpartners. Kijk voor een overzicht van de
convenantpartners op de website van Groningen Energieneutraal (www.groningenenergieneutraal.nl);
● minimaal 18 jaar oud zijn (tenzij er sprake is van wettelijke vertegenwoordiging voor minderjarigen);
● handelingsbekwaam zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn.
Deelnemen is mogelijk tot 1 januari 2020. Het project sluit echter eerder, wanneer alle 7.777 zoncertificaten
zijn verkocht. Energiecoöperatie Grunneger Power behoudt zich het recht voor om op elk moment het project
op NoorderBron te sluiten of de aanbieding in te trekken. Een inschrijving kan zonder opgaaf van reden geheel
of gedeeltelijk worden geweigerd.
Greencrowd houdt zich sinds de oprichting medio 2012 bezig met het investeren in- en financieren van
duurzame energieprojecten. Greencrowd heeft een eigen crowdfundingplatform dat is ondergebracht in de
Stichting Greencrowd. Zie ook de Bijlage Financiële Prospectus
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Bijlage Proces van investeren
Als u wilt deelnemen dat moet een het volgende doen:
Stap 1: Lid worden van Grunneger Power
Alleen leden van Grunneger Power kunnen deelnemen aan het zonnepark. U kunt lid worden door
een jaarlijkse contributie van 10 euro te betalen of door klant te worden van ons energiebedrijf
Grunneger Power - Noordelijk Lokaal Duurzaam.
Stap 2: Registreren voor deelname
Op de website NoorderBron/Greencrowd maakt u een account aan. Om te kunnen investeren, dient u
voor de SMS-verificatie uw mobiele nummer in te vullen en vervolgens de aan u toegestuurde code in
te vullen. U dient de algemene voorwaarden te openen, eventueel te printen en deze zorgvuldig door
te nemen. Bij akkoord dient u deze algemene voorwaarden te accepteren.
Na uw registratie ontvangt u een e-mail waarin uw deelname wordt bevestigd. Bestaande
crowdfunders kunnen inloggen en direct hun investering plaatsen.
U heeft 24 uur bedenktijd om kosteloos af te zien van uw financiering, na deze 24 uur wordt uw
investering definitief.
Stap 3: U investering definitief maken
U maakt uw deelname definitief door deze te betalen. U ontvangt een e-mail met een link om het
opgegeven bedrag over te maken middels internetbankieren/IDeal.
Alle ontvangen bedragen worden overgemaakt op een afzonderlijke derdenrekening (Stichting
Greencrowd). Het gedeelte van het zonnepark dat door middel van uw crowdfunding kan worden
geherfinancierd voor 24 juni 2017 wordt overgemaakt aan energiecoöperatie Grunneger Power. Vanaf
1 juli 2017 start de looptijd van de leningsovereenkomst en de periode waarover rente is verschuldigd.
Stap 4: U ontvangt de officiële documentatie
U ontvangt een e-mail met de officiële documenten behorende bij uw overeenkomst.
Stap 5: U ontvangt uw aflossing en rente
Uw rente en inleg worden uitgekeerd conform het betaalschema zoals opgesteld is voor het project.
Rente en inleg worden jaarlijks uitgekeerd na 1 juli. De eerste uitbetaling vindt dus plaats rond 1 juli
2018. Het uitgangspunt is hierbij dat de eerste rentevergoeding en de aflossing binnen 10 werkdagen
na de vervaldatum aan u wordt uitbetaald.
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Bijlage Belastingen
U betaalt belasting over uw inkomsten uit een deel van uw vermogen: de zogenoemde grondslag sparen en
beleggen (box 3). Dat is de waarde van uw bezittingen minus uw schulden op 1 januari van het jaar waarover
u aangifte doet en minus uw heffingsvrije vermogen. De Belastingdienst belast niet de werkelijke opbrengst,
maar een zogenaamd fictief rendement. Het fictieve rendement is een ‘winstpercentage’ van de waarde van
uw belaste bezittingen in box 3, ook wel de grondslag voor sparen en beleggen genoemd.

Berekening voordeel uit grondslag sparen en beleggen
Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw grondslag sparen en
beleggen. Er zijn dan drie schijven. De Belastingdienst gaat ervan uit dat u meer voordeel hebt naarmate uw
grondslag sparen en beleggen hoger is. Bij iedere volgende schijf gebruikt de Belastingdienst daarom een
hoger percentage om uw voordeel te berekenen. Over dit voordeel betaalt u uiteindelijk 30%
inkomstenbelasting.
Vanaf 2017 gelden er drie schijven in box 3.
Daarnaast zijn er twee percentages waarmee de Belastingdienst uw voordeel berekent: 1,63% en 5,5%.
Per schijf wordt uw voordeel berekend met een mix van het percentage van 1,63% en het percentage van
5,5%. Valt een deel van uw vermogen in de 3e schijf? Dan rekent de Belastingdienst voor dat deel van uw
vermogen met het percentage van 5,5%. In de tabel hieronder ziet u hoe de Belastingdienst uw grondslag
sparen en beleggen vanaf 2017 berekent.
Percentage 5,5%

Percentage 1,63%

Uw (deel van de) grondslag
sparen en beleggen

Schijf

33%

67%

Tot en met € 75.000

1

79%

21%

Van € 75.001 tot en met
€ 975.000

2

100%

0%

Vanaf € 975.001

3

Geen sprake van Groenbelegging
Uw investering in zoncertificaten valt niet onder de regeling voor Groenbeleggen. Dit betekent dat u de waarde
van uw zoncertificaten volgens het aflossingsschema moet opgeven in box 3, en er geen subjectieve vrijstelling
van toepassing is, evenals de heffingskorting voor Groenbeleggen. Raadpleeg bij vragen over
Groenbeleggingen altijd uw accountant of belastingadviseur.

Geleend geld
In het algemeen is raden we het af met geleend geld te crowdfunden. De fiscale behandeling van de lening
volgt de fiscale behandeling (in welke belastingbox) van uw deelname. De crowdfunding voor dit project valt
in box 3. De rente op de lening is dan niet aftrekbaar. Het bedrag van de lening wordt wel in mindering gebracht
op de rendementsgrondslag van box 3.
NB: De bovenstaande informatie is informatief bedoeld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend voor
uw specifieke situatie. Neem voor vragen of advies over de juiste verwerking van uw deelname aan het
zonnepark contact op met uw belastingadviseur of de Belastingdienst.
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Bijlage Financiële prognose
Werkkapitaal
Het project wordt voorgefinancierd met eigen middelen van de Gemeente Groningen, via de GrESCO. De
voorfinanciering wordt door deelnemers van het Zonnepark Vierverlaten geherfinancierd tegen een vast
rentepercentage en met een vaste looptijd. Ook wanneer Grunneger Power er niet in slaagt om het gehele
project te herfinancieren via crowdfunding NoorderBron, wordt het zonnepark in april/mei 2017 opgeleverd.

Financiering
Inleg deelnemers:
Looptijd financiering:
Rente:

100%
15 jaar
3%

Aflossing
Aflossing van de zoncertificaten gebeurt door middel van een dalende annuïtaire aflossing. Hiertoe is een
aflossingsschema opgesteld met een nominale rentevoet van 3%. Er is geen sprake van een achtergestelde
lening. Ter financiering worden de volgende zekerheden geboden:
●
●
●
●

Hypotheek opstallen en zonnepanelen-installatie, welke voor haar productie is verzekerd;
Verpanding opbrengsten SDE+ subsidie voor een looptijd van vijftien jaren;
Verpanding van opbrengsten verkoop stroom;
Verpanding Garanties van Oorsprong.

Aandachtspunten AFM
Bij een financiering kan een geldvrager de risico’s voor de investeerder beperken door het afgeven van
zekerheden. Zekerheden kunnen door investeerders ingeroepen worden als geldvragers niet tijdig aan
verplichtingen voldoen, zoals bij wanbetaling en/of faillissement. In de praktijk betekent dit dat de tot zekerheid
strekkende zaak verkocht moet worden, zodat de schuldeisers zich kunnen verhalen op de opbrengst.
De AFM ziet bij het vestigen van pandrecht in de praktijk onvoldoende zorgvuldigheid. Pandrecht kan
onderhands gevestigd worden, dus zonder tussenkomst van de notaris. Voor de vestiging van pandrecht door
middel van een onderhandse akte is registratie bij de Belastingdienst een vereiste. Het pandrecht komt pas tot
stand door de registratie. Zonder registratie is het pandrecht niets waard. Een ander aandachtspunt bij
verpanding is de actualisatie van pandlijsten. Bij verpanding van roerende zaken moeten de roerende zaken
die verpand zijn, periodiek geactualiseerd worden met pandlijsten. Crowdfundingplatformen moeten hun
processen zodanig inrichten dat het geld pas vrijgegeven wordt aan geldvragers als aan alle voorwaarden van
de zekerheidsstelling is voldaan.
Vanaf 1 juli 2017 worden kasstromen gegenereerd vanuit het project. De uitkering vindt jaarlijks plaats.

De

volgende
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geeft

inzicht

in

de

kasstroomprognose

en
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gedurende
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crowdfundingsperiode van 15 jaren. De DSCR (Debt Service Coverage Ratio) betreft de verhouding tussen de
project inkomsten en aflossingsverplichtingen.
Jaar
1 EBITDA
Afschrijving
3 Rente
Resultaat voor belasting

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

€

255.708 €

253.383 €

251.069 €

248.766 €

246.473 €

244.191 €

241.920 €

239.658 €

237.407 €

235.166 €

232.934 €

230.713 €

228.501 €

226.299 €

224.106

€

181.463 €

181.463 €

181.463 €

181.463 €

181.463 €

181.463 €

181.463 €

181.463 €

181.463 €

181.463 €

181.463 €

181.463 €

181.463 €

181.463 €

181.463

€

81.659 €

77.268 €

72.746 €

68.088 €

63.290 €

58.349 €

53.259 €

48.016 €

42.617 €

37.055 €

31.326 €

25.426 €

19.348 €

13.089 €

6.641

€

-7.414 €

-5.348 €

-3.140 €

-785 €

1.720 €

4.379 €

7.197 €

10.178 €

13.327 €

16.648 €

20.145 €

23.824 €

27.689 €

31.747 €

36.001

2 Belasting

€

-

4 Aflossing

€

146.350 €
1,12

1,11

1,10

1,09

1,08

1,07

1,06

1,05

1,03

1,02

1,00

0,99

0,98

0,96

Opbouw liquide middelen €

27.700 €

53.075 €

76.135 €

96.893 €

115.358 €

131.540 €

145.452 €

155.744 €

162.477 €

166.305 €

167.202 €

165.142 €

160.096 €

152.037 €

(1-2)/(3+4) DSCR

€

-

€

150.740 €

-

€

155.263 €

-

€

159.921 €

-

€

164.718 €

-

€

169.660 €

€

1.358 €

2.665 €

3.330 €

4.029 €

4.765 €

5.538 €

6.349 €

7.200

174.749 €

-

179.992 €

185.392 €

190.953 €

196.682 €

202.583 €

208.660 €

214.920 €

221.367
0,95
140.934

De gemiddelde DSCR is 1,04 en in de laatste jaren is deze onder 1. Gedurende de looptijd van het project
worden er voldoende liquide middelen opgebouwd om rente en aflossing te voldoen in de laatste jaren.
De projectfinanciering via Crowdfunding wordt aangeboden door NoorderBron/Stichting Greencrowd.
Greencrowd houdt zich sinds de oprichting medio 2012 bezig met het investeren in- en financieren van
duurzame energieprojecten. Greencrowd heeft een eigen crowdfundingplatform dat is ondergebracht in de
Stichting Greencrowd. Stichting Greencrowd heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing
voor het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden. Zij staat bij het AFM geregistreerd onder
nummer: 19000008. Stichting Greencrowd mag bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen.
Geldvragers zullen bij Stichting Greencrowd daarom nooit particulieren zijn.
Een ontheffing van het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden betekent – strikt genomen –
dat Stichting Greencrowd niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de
ontwikkelingen in de crowdfunding sector goed wil volgen, rapporteert Stichting Greencrowd twee keer per jaar
aan de AFM over onder meer de omvang van Stichting Greencrowd.
Dit project kent een voorlopige rating van B3. De rating zal verbeteren naar A3 wanneer GrESCO de
schriftelijke garantstelling heeft afgegeven aan Grunneger Power.
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Score Credit Safe
Score A
Score B
Score C
Score D
Score E
Totaal score Credit Safe

Punten
1
2
3
4
5

Check

4

Kapitaal voorgesteld tov crowdfunders Punten
0%
0
0 - 30%
1
30 - 60%
2
60 -70%
3
Totaal score kapitaal voorgesteld

Check

Kapitaal achtergesteld tov crowdfundingPunten
> = 50%
1
25 - 50%
2
< 25%
3
Totaal score achtergesteld

Check

Gemiddelde DSCR crowdfunding
> 1,3
1,2 - 1,3
1,1 - 1,2
Totaal score DSCR

Punten
1
2
3

Check

Ontwikkelfase
Opgeleverd en in exploitatie
In aanbouw
In ontwikkeling
Totaal score fase

Punten
1
2
3

Leveringsvoorwaarden
Vaste prijzen met vaste indexering
Vaste prijzen zonder indexering
Marktprijzen
Totaal score leveringsvoorwaarden

Punten
1
2
3

Installatie onderpand
Ja
Nee
Totaal score onderpand

Punten
-1
0

Overige harde garantie
Ja
Nee
Totaal score garantie

Punten
-1
0

Projectrating

0

Score

Rating
4 A+
5 A1
6 A2
7 A3
8 B1
9 B2
10 B3
11 C1
12 C2
13 C3
14 D1
15 D2
16 D3
17 E1
18 E2
19 E3
> 19 F

3

3
Check

1
Check

1
Check

-1
Check

-1
B3

10
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Bijlage Risico’s en garanties
In de financiële prognose worden de financiële risico’s en garantie genoemd en toegelicht. Naast de genoemde
factoren in de risicoclassificatie kunnen nog enkele andere risico’s worden geïdentificeerd die van invloed
kunnen zijn op het risico dat de lening van een crowdfunder en/of de rente niet wordt/worden terugbetaald.
Deze worden hieronder toegelicht.

Risico’s bij het investeren (algemeen)
Als u van plan bent te investeren, dan adviseren wij u om voorafgaand aan de deelname te
controleren of het crowdfundingplatform of geldverschaffer een vergunning of ontheffing van de AFM of DNB
heeft. U kunt deze informatie vinden in het `Register onder toezicht staande
ondernemingen` op de website van de AFM. Verder is het van belang dat u voldoende informatie inwint om na
te gaan of het crowdfundingplatform de gestelde verwachtingen kan waarmaken.
Wees daarnaast ook alert op risico's zoals identiteitsfraude, onbetrouwbare informatie over te
verwachten rendementen en de mogelijkheid van wanbetaling en/of faillissement.

Risico’s bij het investeren (specifiek)
De risico’s bij het investeren in dit project zijn voor de investeerder beperkt. Voor de herfinanciering wordt door
GrunnegerPower de volgende zekerheden afgegeven.
● verpanding SDE+ subsidie
● verpanding verkoopopbrengst groene stroom
● verpanding bedrijfsactiva (het zonnepark, racking, panelen, omvormers e.d.)
● Hypotheek opstallen en zonnepanelen-installatie, welke voor haar productie is verzekerd;
● Verpanding opbrengsten SDE+ subsidie voor een looptijd van vijftien jaren;
● Verpanding van opbrengsten verkoop stroom;
● Verpanding Garanties van Oorsprong.
Deze zekerheden kunnen door investeerders ingeroepen worden als GrunnegerPower niet tijdig aan
verplichtingen voldoet, zoals bij wanbetaling en/of faillissement. In de praktijk betekent dit dat de tot zekerheid
strekkende zaak verkocht moet worden, zodat de schuldeisers zich kunnen verhalen op de opbrengst.

Risico: vertraging oplevering
De oplevering van het project kan door verschillende oorzaken worden vertraagd. Hierdoor kan het rendement
van het project lager uitvallen. Aangezien het project eerst wordt gerealiseerd en pas daarna via crowdfunding
wordt geherfinancierd is de kans op vertraging zeer gering.

Risico: stijgende APX-prijzen
De SDE-subsidie wordt uitgekeerd op basis van de gerealiseerde APX-prijzen. De SDE-subsidie is maximaal
€ 0,103 per kWh wanneer de gerealiseerd APX-peak-prijs gecorrigeerd voor de onbalansfactor van 0,94 in
een jaar onder de € 0,044 per kWh komt. Wanneer de gerealiseerd APX-peak-prijs gecorrigeerd voor de
onbalansfactor van 0,94 in een jaar boven de € 0,044 per kWh komt, ontvangt Grunneger Power minder
subsidie per kWh.
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Risico: tegenvallende systeemprestaties
Het is mogelijk dat de zonne-energie-systemen niet de verwachte hoeveelheid energie opleveren, waardoor
de project-kasstromen tegenvallen. De prestaties van het zonnestroomsysteem worden gewaarborgd door de
afgegeven garanties van de fabrikanten. Daarnaast zal er een continue monitoring plaatsvinden van het
systeem, waardoor panelen bij afwijkende rendementen direct vervangen zullen worden. De panelen zijn extra
verzekerd tegen aardbevingsschade, hagelschade, diefstal, vandalisme, aflopend rendement en nalatigheid.

Risico: hogere kosten voor beheer en onderhoud
De exploitatiekosten kunnen hoger uitvallen dan begroot. In de begroting zijn de onderhoudskosten voor een
periode van 16 jaren afgekocht bij de leverancier. Voor zover aanvullende onderhoudskosten worden verwacht
is rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van de onderhoudskosten van 1% per jaar. Het systeem
is verzekerd onder een specifieke verzekering voor zonneparken. De exploitatiekosten bestaan grotendeels
uit een voorziening voor het vervangen van de omvormers, het voldoen van de jaarlijkse pacht en het voeren
van projectadministratie en -ondersteuning. In de begroting is rekening gehouden met het eenmalig vervangen
van alle omvormers.
Via deze paragraaf hebben wij u inzicht proberen te bieden in de risico’s die gepaard gaan met een investering
in dit project én de wijze waarop deze risico’s zijn of worden ondervangen. NoorderBron/GreenCrowd streeft
ernaar de risico’s tot een minimum te beperken, maar kan nooit honderd procent zekerheid bieden ten aanzien
van de inleg en/of rente van crowdfunders. Investeer daarom nooit meer geld dan u in theorie zou kunnen
missen.
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Bijlage Definities en afkortingen
AFM
Autoriteit Financiële Markten
CreditSafe
Creditsafe Nederland is onderdeel van de Creditsafe Group. Wereldwijd bedient Creditsafe meer dan 70.000
klanten en is ś werelds meest gebruikte provider in online bedrijfs kredietinformatie. Creditsafe is begonnen
in Noorwegen in 1997, maar heeft nu het hoofdkantoor in Cardiff. De informatierapporten van Creditsafe zijn
erkend door de AFM als goedgekeurde creditscoring voor crowdfunding leningen.
Crowdfunder
Een natuurlijke of rechtspersoon die zich inschrijft op het Platform en met wie een Crowdfundingsovereenkomst wordt aangegaan.
Crowdfundingsovereenkomst
Een raamovereenkomst tussen de Crowdfunders en Stichting Greencrowd, waarin de rechten en
verplichtingen van Crowdfunders worden vastgelegd en waaronder Investeringen kunnen worden gedaan.
DNB
De Nederlandse Bank
Informele Vereniging
De informele vereniging waarin alle Crowdfunders die een Investering in een bepaald Project hebben gedaan
door Stichting Greencrowd worden ondergebracht.
Investering
De initiële investering van een Crowdfunder in een Project in de vorm van een uiteindelijke geldlening aan de
Ondernemer of een schuldbekentenis van de Ondernemer.
Lening
Het geheel aan geldmiddelen dat als gevolg van de Investeringen onder de Leningsovereenkomst aan de
Ondernemer ter beschikking wordt gesteld.
Leningsovereenkomst
De overeenkomst waarmee de Investeringen worden bekrachtigd en waarin de terugbetalingsvoorwaarden en rentes worden beschreven.
Platform NoorderBron
De omgeving die onder de naam NoorderBron beschikbaar wordt gesteld op de website van Stichting
Greencrowd waar Projecten worden aangeboden.
Projecteigenaar/Ondernemer
Een (rechts)persoon of -personen, of het (de) samenwerkingsverband(en) van de (rechts)personen, zowel
tezamen als ieder afzonderlijk, aan wie volgens de Leningsovereenkomst de Lening ter beschikking is of zal
worden gesteld.

Projectbeschrijving Zonnepark Vierverlaten energiecoöperatie Grunneger Power 18

RVO
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De organisatie die belast is met de uitvoering van de landelijke
subsidieregelingen.
Schuldeiser
De gezamenlijke Crowdfunders, die (als Informele Vereniging) als contractspartij van de Ondernemer optreden
bij de Leningsovereenkomst.
Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie: SDE+
Regeling vanuit de Nederlandse overheid ter stimulering van de productie van duurzame energie.
SDE-beschikking
Het schriftelijke bewijs dat subsidie is toegekend aan een project.
Project
Het geheel aan plannen zoals verwoord in een informatiememorandum van een Ondernemer waarin
Crowdfunders via het Platform kunnen deelnemen door een Investering te doen.
Risicoclassificatie
Een rangschikking van risico’s behorend bij de Leningsovereenkomst, voortkomend uit het risicoprofiel van de
Ondernemer, de business case en eventueel gestelde Zekerheden, zoals omschreven in Artikel [12.4].
Stichting Greencrowd
Stichting Greencrowd, statutair gevestigd te Woudenberg en kantoorhoudende aan de Fonteinkruid 6A in
Woudenberg (3931 WX) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55527183.
Stichting Derdengelden Greencrowd
Stichting Derdengelden Greencrowd, statutair gevestigd te Woudenberg en kantoorhoudende aan de
Fonteinkruid 6A in Woudenberg (3931 WX) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
60463139.
Wft
Wet op het financieel toezicht
Zekerheid
Een (bank)garantie, borgstelling, pand- of hypotheekrecht et cetera.
Zonnepark Vierverlaten
Het fysieke zonnepark aan de Aduarderdiepsterweg 9, te Hoogkerk.
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Opdrachtgever en afnemer crowdfunding

Coöperatieve Vereniging Grunneger Power, U.A.
Oude Boteringestraat 68
9712 GN Groningen
050 - 8200492
www.grunnegerpower.nl
info@grunnegerpower.nl

Crowdfundingsplatform

Stichting Greencrowd
Fonteinkruid 6A
3931 WX Woudenberg
085 0402585
www.greencrowd.nl

Meer weten?
Neem contact op met NoorderBron

050 - 8200492
info@noorderbron.nl
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