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Agenda



5 jaar CoopStroom



T

Aantal nieuwe coöperanten per jaar

Totaal op vandaag: 733  



Zonneprojecten CoopStroom



het plaatsen en uitbaten van 
zonnepaneelinstallaties voor 
organisaties en bedrijven, die 
niet over het nodige 
investeringskapitaal 
beschikken.

CoopStroom baat de installaties 
gedurende 20 jaar uit en staat 
gedurende die tijd volledig in voor 
de garantie, verzekering, 
onderhoud en herstellingen.

Als projectpartner word je zo 
volledig ontzorgd en kun je 
beduidend meer besparen dan bij 
klassieke energieleveranciers. 
CoopStroom garandeert je 
namelijk de laagste, vaste prijs op 
de energiemarkt. En dit voor de 
komende 20 jaar. Daarna brengen 
de zonnepanelen nog tot wel 15 
jaar gratis elektriciteit op.

ZON





Op het dak van Vormingplus zijn 46 panelen van elk 270 Wp geplaatst.

Samen voorzien zij de school jaarlijks van minstens 11223 kWh aan 

groene stroom. Dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 3 

gezinnen.

Vormingplus betaalt een vast en laag bedrag voor deze stroom 

waardoor ze jaarijks heel wat kosten besparen op de 

elektriciteitsfactuur. 

Daarnaast bespaart deze installatie elk jaar 6,1 ton CO2.  



In Beernem bevindt zich ons eerste project waar we de 

combinatie gemaakt hebben tussen fotovoltaïsche 

zonnepanelen, een laadpaal en elektrische deelwagens. Het 

project kwam tot stand in samenwerking met de Provincie 

West-Vlaanderen en de gemeente Beernem. 

We hebben er twee elektrische wagens voorzien. Eén Renault 

Zoë en één bestelwagen ENV200. De coöperanten delen deze 

elektrische voertuigen met de gemeentediensten van 

Beernem. 



Op het dak van het gemeentehuis Oostkamp ligt een installatie 

goed voor 120384 kWh. Dit komt overeen met het verbruik van 

40 gezinnen. 

De gemeente betaalt een vast en laag bedrag voor deze 

stroom, waardoor ze heel wat geld uitspaart op haar jaarlijkse 

energiefactuur. 

Daarnaast bespaart deze installatie 63 ton aan CO2 per jaar. 



Samen met Stad Brugge realiseerden we ons grootste project 

tot nu toe aan de site Daverlo.

We plaatsten 155400 Wp aan zonnepanelen.

We installeerden een laadpaal die stroom geeft aan onze 

deelwagens die daar opgesteld zijn.

Wist je trouwens dat onze Hyundai Kona, “Lili” die aan Daverlo

staat onze wagen is die tot nu toe al het meest werd gebruikt.



Autodelen met CoopStroom





De cijfers van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 laten ons zien dat autodelen in de lift zit.





Balans op 31-12-2021



Resultaten rekening
2021



Wat brengt 2022?



Conclusie



Vraag en antwoord

mailto:info@coopstroom.be


CoopStroom CV erkend als SO

Rapaertstraat 18, 8310 Assebroek

0675918368 RPR GENT AFD BRUGGE

www.coopstroom.be 

info@coopstroom.be 

Met dank voor jullie voortdurende steun bij onze

inspanningen om bij te dragen aan de omschakeling

naar lokale en hernieuwbare energie.


