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Meedoen met dit Zonne-horst-project kan door onder-
staande bon in te vullen en op te sturen naar de Zonne-
horst, Evenboersweg 28, 7715 PH Punthorst. Mailen kan 
ook: info@zonnehorst.nl Na aanmelding nemen wij zsm 
contact met u op.

U kunt ons op drie manieren steunen:

O Ik steun het Zonnedakproject van de Zonnehorst met een lening 
van ........... euro in ruil voor  een serie tegoedbonnen ter waarde van dit  
bedrag plus 4 %  rentevergoeding. De bonnen die ik ontvang kan ik, met 
inachtneming van de ‘houdbaarheidsdatum’, over een periode van vijf jaar 
vrij besteden bij de Zonnehorst. (met uitzondering van betaling van een 
groente-abonnement ivm ingewikkelde administratie)

O Ik steun het Zonnedakproject met een lening van …….. euro, 
tegen een rentevergoeding  0, 1, 2 ,3 %  (omcirkelen s.v.p.), mijn lening word 
binnen 10 jaar afgelost.

O Ik steun het Zonnedakproject door middel van 
een schenking van ….….. euro.

Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats:

Email:

Datum, plaats,

Handtekening

 

Zonnedak voor Zonnehorst



 

   

Sinds 1980 werken Henk en Hillie Bun-
skoek in en op een stuk grond dat vanuit 
Hillie’s familie beschikbaar kwam in die 
tijd.  Er is veel gebeurd en ontwikkeld in 
al die jaren, met als resultaat: de Zon-
nehorst zoals het nu in de wereld staat. 
Zie www.zonnehorst.nl. Bij de bouw van 
de schuur begin jaren tachtig was er niet 
zoveel bekend over mogelijke gezond-
heidsrisico’s van bouwmaterialen, dus op 
het dak kwamen, ook hier, asbesthou-
dende golfplaten.

Nu er aantrekkelijke subsidiemogelijk-
heden zijn deze te laten verwijderen, 
willen we graag deze kans aangrijpen om 
gelijktijdig het dak te laten renove-ren 
en isoleren, in combinatie met het in-
stalleren van zonnepanelen voor electric-
iteitsopwekking. 

Op die manier kunnen wij vrijwel 
energieneutraal de toekomst in gaan. 
Verschillende offertes zijn inmiddels 
hier de revue gepasseerd. We heb-
ben gekozen voor een plaatselijke 
ondernemer, de firma Tempelman 
uit Nieuwleusen, die al veel ervaring 
op dit gebied heeft opgebouwd en de 
hele klus kan klaren voor om en nabij 
€ 35.000,- . Het is een zeer verant-
woorde investering die, mede ook 
door de extra isolatie in 5 à 6 jaren  
kan worden terugverdiend. Daarna is 
het voor het bedrijf een vrijwel kos-
tenloze eigen stroomvoorziening. We 
kunnen wel van verschillende over-
heidssubsidies en fiscale regelingen 
gebruik maken, maar toch blijft er 
nog een fors bedrag over om te finan-
cieren. Een klein deel hiervan kunnen 
we uit eigen middelen betalen, maar 
voor het grootste deel is er een andere 
financieringsvorm nodig. Middels 
deze brief willen we onze relaties, 
klantenkring , vrienden en kennissen 
vragen om hierbij te helpen.

Wij hebben een mooie constructie 
uitgedacht, waarbij deelnemers/
participanten een bedrag van € 
500,- , of een veelvoud hiervan, aan 
ons kunnen lenen. Terugbetaling, 
inclusief een afgesproken vergoed-
ing van 4% geschiedt door middel 
van tegoedbonnen. Als voorbeeld: bij 
een lening van 500 euro krijgt u 600 
euro aan tegoedbonnen. De ‘Zon-
nehorstbonnen’ zijn, gedurende vijf 
jaren, te besteden:  in onze boerderi-
jwinkel, op onze camping,  in ruil 
voor het gebruik van onze ontmoet-
ingsruimte, een rondleiding over het 
bedrijf of ter vergoeding van een of 
meer overnachtingen in onze slaap-
wagen. 

U kunt de bonnen ook als cadeau 
aan derden schenken. De bonnen 
zijn voorzien van een uiterste bested-
ingsdatum verdeeld over een periode 
van vijf jaar. 
Dit om te voorkomen dat iedereen 
direct in 2013 al zijn bonnen zou 
komen inwisselen. Dit zou de Zon-
nehorst niet kunnen dragen.
Ook kunt u ervoor kiezen het bedrag 
aan ons te lenen tegen een rentev-
ergoeding van maximaal 3 %. Een 
schenking kan natuurlijk ook.

Zonnig verder bouwen
Lening in ruil voor 
Zonnehorstbonnen


