
 
 

 
  Samen	met:	

INFORMATIEBROCHURE OEDIPUS  
MAAK ZONNEBIER MOGELIJK MET 18 ZONNEPANELEN 
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Oedipus	 gelooft	 in	 een	 kleurrijke	 en	 diverse	
wereld.	 Oedipus	 maakt	 kwaliteitsbier	 met	 alle	
karakters	en	voor	elk	moment.	 	Oedipus	wil	 laten	
zien	dat	 bier	 er	 is	 voor	 iedereen.	Vele	 soorten	 en	
smaken	zit	er	 in	hun	speciaalbieren	collectie.	Daar	
voegen	zij	binnenkort	een	extra	bier	aan	toe,	maar	
wel	alleen	als	zij	jouw	steun	krijgen!		

4	 jaar	 geleden	 besloten	 wij	 (Alex,	 Paul,	 Rick	 en	
Sander)	om	samen	bier	te	gaan	brouwen.	Het	doel	
was	 simpel,	 smaakvol	 bier	maken	 dat	 afwijkt	 van	
de	status	quo.	De	eerste	vaardigheden	leerden	we	
in	de	keuken	op	 twee	grote	pannen	en	binnen	de	
kortste	 keren	 stond	 het	 hele	 huis	 van	 Sander	 vol	
met	 kratten	 bier,	 ijskasten	 en	 andere	
brouwspullen.	 We	 combineerden	 smaken	 die	 tot	
dan	toe	amper	in	kroegen	en	winkels	te	verkrijgen	
waren.	 Toen	we	 eenmaal	meer	 bier	maakten	 dan	
we	zelf	konden	drinken	werd	het	 tijd	om	ons	bier	
met	de	wereld	te	delen.	

Inmiddels	 zijn	 we	 wat	 groter	 geworden:	 we	
hebben	 nu	 een	 eigen	 brouwerij	 met	 taproom	 in	
Amsterdam	en	verkopen	we	meer	dan	20.000	liter	
bier	 per	 maand.	 We	 produceren	 en	 leveren	
bijzondere	 bieren	 aan	 een	 groeiend	 aantal	 cafés,	
restaurants,	 slijterijen	 en	 supermarkten	 in	
Nederland.	 Daarnaast	 organiseren	we	 festivals	 en	

culturele	 evenementen,	 zowel	 binnen	 als	 buiten	
onze	brouwerij.	

Oedipus	heeft	een	speciale	aanbieding,	zoals	alleen	
Oedipus	dat	kan	doen.	Met	de	crowdfunding	voor	
18	 zonnepanelen	 wordt	 een	 speciaal	 zonnebier	
gebrouwen.	En	wat	is	beter	dan	de	wereld	te	laten	
proeven	 van	 wat	 de	 zon	 kan	 produceren.	 We	
maken	 het	 dus	 iets	 anders	 dan	 normaal.	 Jouw	
investering	 in	 de	 zonne-energie	 krijg	 je	 met	
Zonnebier	als	rendement	uitbetaald.		
	

Iedereen	vanaf	18	 jaar	kan	mee	 investeren	 in	het	
Zonnedak.	 Dat	 kan	 door	 één	 of	 meerdere	
ZonneDe(e)l(en)	 a	 50,-	 euro	 te	 kopen	 die	 recht	
geeft	 op	 25	 speciaalbieren.	 Zo	 maken	 we	 de	
wereld	een	klein	beetje	leuker	met	iedereen	en	zo	
kan	je	vier	lang	profiteren	van	de	speciaalbieren.		
	

De	groene	stroom	van	het	zonnedak	van	Oedipus	
wordt	verbruikt	door	Oedipus.		
	

Inschrijven	 kan	 eenvoudig	 online	 via	
zonnepanelendelen.nl/project/oedipus	 Hierdoor	
krijgt	 iedereen	 de	 kans	 om	 te	 profiteren	 van	
zonne-energie! 	
	

	
Samengevat:	
	

• Iedereen	kan	mee	investeren	in	het	zonnedak	van	Oedipus.		
• De	 crowdfunding	 is	 voor	 18	 zonnepanelen	 op	 het	 dak	 van	 de	 brouwerij	 van	Oedipus	met	 een	

gemiddelde	opbrengst	van	3977	kWh	per	jaar.	
• De	levering	per	zonnedeel	bevat	5	flesjes	speciaalbier	van	Oedipus.	Het	bier	zal	mede	gebrouwen	

worden	op	elektriciteit	afkomstig	van	de	geïnstalleerde	zonnepanelen.		
• Speciaal	voor	de	crowdfunding	actie	voor	zonnepanelen	maakt	Oedipus	Brewing	een	nieuw	bier.	

Dit	bier	zal	in	ieder	geval	tijdens	de	eerste	levering	uitgeleverd	worden.		
• Het	 bier	 per	 zonnedeel	 zal	 een	 waarde	 vertegenwoordigen	 van	 minimaal	 EUR	 62,50	

(tweeënzestig	euro	vijftig)	met	als	benchmark	de	huidige	laagste	consumentenprijs	van	het	bier	
inclusief	BTW	(2,50	EUR	per	flesje).	

• De	 aankoop	 a	 50,-	 euro	 geeft	 recht	 op	 een	 speciaalbieren	 pakket	waarbij	 je	 recht	 hebt	 op	 25	
speciaalbieren	van	Oedipus	die	in	4	jaar	worden	uitgeleverd	

o Elk	levering	een	pakket	van	5	Oedipus	speciaalbieren	
o De	deelnemers	wordt	uitgenodigd	om	de	speciaalbieren	op	te	halen	bij	de	brouwerij	 in	

Amsterdam.	
• Deelnemer	kan	het	bier	op	twee	momenten	in	een	jaar	afhalen	bij	Oedipus	Brewing	B.V.		op	de	

Gedempt	Hamerkanaal	85	in	Amterdam.	Oedipus	Brewing	B.V.		zal	deze	ophaaldagen	ruim	van	te	
voren	meedelen	middels	een	e-mail	en/of	bekendmaking	op	de	website	van	Oedipus.	

o Deelnemer	dient	minimaal	4	dagen	voorafgaande	aan	de	ophaaldag	wel	aan	te	geven	dat	
hij	of	zij	het	bier	wil	ophalen.	

o Deelnemer	dient	zich	bij	de	overdracht	te	legitimeren.		
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HOE WERKT HET ?		
Door	 te	 investeren	 in	 het	 zonne-energieproject	 van	 Oedipus	 Brewing	 kan	 elke	 Nederlander	 eenvoudig	
profiteren	 van	 zonne-energie.	 Oedipus	 maakt	 gebruik	 van	 de	 diensten	 van	 ZonnepanelenDelen	 om	 zo	 een	
grote	 groep	 gemakkelijk	mee	 te	 kunnen	 laten	 doen.	 Op	 de	website	 van	 ZonnepanelenDelen	 staan	 namelijk	
verschillende	zonne-energieprojecten	waar	 je	 rechtstreeks,	eenvoudig	en	betrouwbaar	kunt	 investeren	zodat	
we	samen	zorgen	voor	méér	zonnige	energie.	En	dat	is	niet	alleen	goed	voor	Nederland,	maar	ook	voor	jou	als	
ZonneDeler.	 Want	 door	 één	 of	 meer	 ZonneDelen	 te	 kopen	 profiteer	 je	 van	 de	 door	 jouw	 zonnedelen	
opgewekte	zonne-energie.	En	dat	levert	een	lekker	en	duurzaam	voordeel	op!		

	
SAMEN PROFITEREN VAN DE ZON !  
Elke	3	minuten	stapt	iemand	over	op	zonnestroom.	
Niet	zo	gek,	want	de	zon	is	een	schone	energiebron	
die	elke	dag	voor	niets	opgaat.	Ook	wij	als	Oedipus	
kiezen	voor	zonnestroom.		
	
Gezamenlijk	 willen	 wij	 in	 totaal	 18	 zonnepanelen	
financieren	op	het	dak	van	de	brouwerij	om	zo	de	
productie	van	stroom	duurzaam	te	maken.	Dankzij	
de	 kostenbesparing	 door	 de	 via	 crowfunding	
geproduceerde	 zonne-energie	 kan	 het	 jaarlijkse	
pakket	aan	speciaalbieren	worden	uitgekeerd.		
	
Dit	 zonnedak	 is	 een	 initiatief	 van	 Oedipus	 in	
samenwerking	met	verschillende	partners:		
	
Het	 eigendom	 van	 de	 zonnepanelen	 is	 van	
Oedipus.		
	
Partner	 van	 Oedipus	 is	 Sungevity,	 één	 van	 de	
grootste	 spelers	 voor	 de	 installatie	 van	 zonne-
energie	aan	consumenten	in	Nederland.		
	
ZonnepanelenDelen	 is	 een	 crowdfundingplatform	
voor	 zonne-energieprojecten.	 Oedipus	 maakt	
gebruik	 van	 de	 diensten	 van	 ZonnepanelenDelen.	
Zij	verzorgen	de	administratie	van	de	ZonneDelen,	
de	 jaarlijkse	 uitbetaling	 van	 het	 gerealiseerde	
rendement	 en	 controleren	 de	 financiële	 en	
juridische	aspecten.	
	
 
EEN ZONNIG EN LEKKER RENDEMENT 
Met	 de	 zonnestroom	 van	 het	 zonne-
energiesysteem	 op	 het	 dak	 van	 Oedipus	 zal	 een	
speciaal	 zonnebier	worden	gebrouwen.	Dit	biertje	
kan	 alleen	 worden	 geproduceerd	 als	 de	

crowdfunding	 slaagt.	Dus	wil	 je	 zorgen	 voor	 extra	
smaaksensatie	doe	dan	mee	met	de	crowdfunding.	
Voor	50,-	euro.		
	
De	 laatste	 informatie	over	dit	 project	 is	 te	 vinden	
op	zonnepanelendelen.nl/project/Oedipus	
	
DE UITLEVERING		
Oedipus	 Brewing	 B.V.	 	 zal	 het	 bier	 per	 zonnedeel	
aan	 de	 Ondergetekende	 leveren	 conform	
onderstaand	leveringsschema:	

(a) 6	flesjes	a	0,33	cl	in	2016:		binnen	
3	maanden	na	oplevering	
zonnepanelen	

(b) 6	flesjes	a	0,33	cl	in	2016			
(c) 6	flesjes	a	0,33	cl	in	2017			
(d) 6	flesjes	a	0,33	cl	in	2018			
(e) 6	flesjes	a	0,33	cl	in	2019			

	
De	 levering	 per	 zonnedeel	 bevat	 minimaal	 5	
flesjes	 speciaalbier	 van	 Oedipus.	 Het	 bier	 zal	
mede	 gebrouwen	 worden	 op	 elektriciteit	
afkomstig	 van	 de	 geïnstalleerde	 zonnepanelen.	
Speciaal	 voor	 de	 crowdfunding	 actie	 voor	
zonnepanelen	maakt	Oedipus	Brewing	een	nieuw	
bier.	 Dit	 bier	 zal	 in	 ieder	 geval	 tijdens	 de	 eerste	
levering	 uitgeleverd	 worden.	 Het	 bier	 per	
zonnedeel	 zal	 een	 waarde	 vertegenwoordigen	
van	 minimaal	 EUR	 62,50	 (tweeënzestig	 euro	
vijftig)	 met	 als	 benchmark	 de	 huidige	 laagste	
consumentenprijs	 van	 het	 bier	 inclusief	 BTW	
(2,50	EUR	per	flesje).	
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MEEDOEN IS EENVOUDIG.  
Je	 kunt	 eenvoudig	 investeren	 in	 het	 zonnedak	 via	
zonnepanelendelen.nl/project/oedipus		
	
Dat	werkt	als	volgt: 
	
1. Kies	 het	 investeringsbedrag	 op	 de	

projectpagina	 van	 Oedipus	 via	
www.zonnepanelendelen.nl.	

2. Na	het	 doorlopen	 van	 de	 instructies,	wordt	 er	
een	 persoonlijke	 deelnameovereenkomst	
opgesteld.	 Na	 je	 akkoord	 volgt	 de	 betaling	 via	
iDeal.	 Tot	 slot	 ontvang	 je	 een	 kopie	 van	 deze	
overeenkomst	per	e-mail.		

3. De	 betaling	 wordt	 bewaard	 op	 een	
derdengeldenrekening	van	ZonnepanelenDelen	
bij	 Buckaroo1	totdat	 Oedipus	 alle	 ZonneDelen	
heeft	 verkocht	 én	 de	 volledige	 financiering	
rond	is.		

4. Als	 alle	 ZonneDelen	 zijn	 verkocht	 en	 aan	 alle	
voorwaarden	 is	voldaan,	 zal	worden	begonnen	
met	de	 installatie	van	de	zonnepanelen	op	het	
dak	 van	 de	 brouwerij	 aan	 de	 Gedempt	
Hamerkanaal	85,	1021	KP	te	Amsterdam.		

5. 		

Alleen	 wanneer	 er	 onvoldoende	 deelnemers	
worden	 gevonden,	 dan	 zal	 het	 project	 geen	
doorgang	 vinden.	 In	 dit	 geval	 zal	 Oedipus	 je	
hierover	 berichten.	 Tevens	 zal	 dan	 binnen	 vijf	 (5)	
werkdagen	 na	 het	 verstrijken	 van	 de	
crowdfunding-periode	 je	 deelnamebetaling	 door	
Zonnepanelendelen	 worden	 teruggestort	 op	 het	
bankrekeningnummer	waarvan	de	oorspronkelijke	
betaling	 werd	 gedaan.	 Er	 wordt	 geen	 rente	
vergoed	over	het	teruggestorte	bedrag.		
	
Op	de	website	
zonnepanelendelen.nl/project/oedipus	vind	je	meer	
informatie.	Heb	je	vragen	dan	kan	je	ook	een	email	
sturen	naar	info@zonnepanelendelen.nl.		
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WAAROM MEEDOEN?  
Vijf	redenen	om	mee	te	investeren	in	het	zonnedak		
van	Oedipus:	
	
1.	Je	investeert	in	zonne-energie	en	zorgt	hierdoor	
voor	méér	groene	energie	in	Nederland.		
2.	 Je	ontvangt	een	 lekker	en	bijzonder	 rendement	
op	je	investering,	een	speciaal	(zonne)bier;	
3.	 Je	 steunt	 Oedipus	 in	 het	 beter	 maken	 van	 de	
wereld;		
4.	 Je	 krijgt	 als	 eerste	 het	 speciaal	 gebrouwen	
zonnebier	van	de	Oedipus	brouwerij;		
5.	Geen	gedoe:	een	investering	in	Oedipus	biedt	je	
vele	 voordelen	 van	 zonne-energie,	 een	 goed	
gevoel	en	lekker	speciaalbier.		
	
Via	 Oedipus	 komen	 de	 voordelen	 van	 zonne-
energie	 dus	 direct	 bij	 jou	 terecht	 zodat	 je	 daar	
optimaal	van	profiteert.	Oedipus	regelt	en	verzorgt	
het	gehele	project.		

	
Deze	Brochure,	gedateerd	16	december	2015,	is	
met	zorg	samengesteld	door	Oedipus	Brewing	BV.	
Echter,	hieraan	kunnen	geen	rechten	worden	
ontleend.			
 
RISICO’S. 
	
Zoals	 aan	 elk	 financieel	 product	 zijn	 ook	 aan	 een	
investering	 in	 het	 zonnedak	 van	Oedipus	 Brewing	
B.V.	risico’s	verbonden.		
	
Belangrijk	 om	 hierbij	 te	 vermelden	 is	 dat	 de	
jaarlijkse	 vergoeding	 op	 een	 zonnedeel,	 zijn	
achtergesteld	aan	andere	crediteuren	van	Oedipus	
Brewing	B.V.	Dat	betekent	dat	 in	het	onvoorziene	
geval	 van	 een	 faillissement,	 of	 bij	
betalingsproblemen,	 deze	 crediteuren	 voorrang	
krijgen	 in	 de	 betaling	 ten	 opzichte	 van	 de	
Zonnedelers.

	
VOETNOTEN:	
                                                
1	Zonnepanelendelen	maakt	hierbij	gebruik	van	de	Stichting	Derdengeldenrekening	van	haar	betalingspartner	Buckaroo	die	hiervoor	over	
een	PSD	licentie,	uitgegeven	door	De	Nederlandsche	Bank.	Door	gebruik	te	maken	van	een	derdengelden	rekening	staat	het	geld	van	de	
crowdfunder	veilig	totdat	het	zonnedak	bij	Oedipus	Brewing	BV	gerealiseerd	kan	worden.	Ook	in	het	geval	van	een	mogelijk	faillissement	
van	Zonnepanelendelen	of	Buckaroo.		
 


