ZONNEPANELEN

Zonnepanelen

U wilt zonnepanelen, maar u vindt de investering te groot? Wij komen u hierin tege-

Ons aanbod

moet. Schone en duurzame energie heeft de

Wij plaatsen de zonnepanelen op het dak van uw

toekomst. Bovendien willen wij onze bewo-

woning. Dat betekent dat u:

ners helpen hun woonlasten zo laag moge-

•

iets meer aan huur betaalt

lijk te houden. In deze brochure leest u ons

•

minder aan energiekosten kwijt bent

•

er bij de huidige energieprijzen financieel

aanbod. Daarna beslist u of u meedoet.

direct op vooruit gaat

Zonnepanelen op uw dak…
Goed voor het milieu én
voor uw portemonnee!
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ZONNEPANELEN

10 vragen over de actie
zonnepanelen

1.

Waarom kiezen voor zonnepanelen?

De zon is een schone en oneindige energiebron.
Met zonnepanelen op uw dak haalt u daar uw eigen schone stroom uit. Dat is goed voor het milieu
en het scheelt u in uw portemonnee.
2.

Hoe werken zonnepanelen?
•

Zonnepanelen zetten zonlicht om in
stroom. Ze produceren stroom zodra het
licht wordt, ook op bewolkte dagen. Op
een zonnige dag wekken ze wel meer
stroom op.

•

De zonnestroom gebruikt u direct in uw
woning. Produceren de zonnepanelen
meer stroom dan u op dat moment nodig
heeft, dan wordt het overschot aan het
elektriciteitsnet geleverd. Hebt u een elektriciteitsmeter met draaischijf, dan ziet u

3.

Wat is het onderhoud van zonnepanelen?

deze terugdraaien. De stroom die u in het
donker verbruikt, neemt u gewoon weer

Zonnepanelen zijn betrouwbaar en vergen heel

van het net af. Het net fungeert dus als

weinig onderhoud. Wij zorgen voor reparatie en

een soort accu.

vervanging wanneer dit nodig is. Wij reinigen de
panelen niet. Een vuilafstotende bovenlaag zorgt

•

In huis verandert helemaal niets aan de

ervoor dat het regenwater het vuil makkelijk weg-

bedrading of stopcontacten.

spoelt. Wilt u de panelen toch reinigen, dan zijn de
kosten voor u.
4.

Welk aanbod kunnen wij u doen?

Het aanbod dat wij doen is o.a. afgestemd op het
woningtype, het energielabel van de woning, de
grootte en ligging van het dak, etc. U ontvangt van
ons een antwoordformulier waarop staat hoeveel
zonnepanelen we aanbieden. Ook staat er een
schatting op hoeveel energie de panelen opwekken. Omdat het aantal zonuren per jaar verschilt
kunnen we de opbrengst niet garanderen. Wilt u
ons aanbod vergelijken met een onafhankelijke
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Uit voorzorg schakelt de omvormer dan uit en kunt

kijken.

u geen zonnestroom terug leveren. Netbeheerder
Liander is verantwoordelijk voor het net. Meer info

5.

Kan ik een persoonlijk advies krijgen?

leest u op:
https://www.liander.nl/consument/energie-opwek-

Wilt u meer weten over ons aanbod? Dan kunt u

ken-en-terugleveren/spanningsproblemen

een persoonlijk gesprek aanvragen bij de leverancier van de panelen. Hij kan u alles vertellen over

Tip! Maak zo veel mogelijk gebruik van de zonuren

de werking van de zonnepanelen. Op basis van uw

om uw energierekening zo laag mogelijk te hou-

persoonlijke situatie licht hij uw voordelen verder

den. Laat uw wasmachine, vaatwasser en droger

toe.

overdag draaien in plaats van ‘s avonds als de zon

ZONNEPANELEN

partij dan adviseren wij u op www.zonatlas.nl te

niet meer op de panelen schijnt.
6.

Wie betaalt de aanschaf van de zonnepanelen?

9.

Moeten mijn buren ook meedoen, als ik
zonnepanelen wil?

Wij betalen de zonnepanelen en zorgen voor de installatie en het onderhoud. Voor het gebruik van

Nee, de zonnepanelen worden per woning ge-

de panelen betaalt u een kleine huurverhoging.

plaatst. Ze leveren alleen stroom aan uw eigen wo-

Het bedrag dat u bespaart op uw elektriciteitsver-

ning. Het dak ziet er natuurlijk mooier uit als uw

bruik is hoger dan de huurverhoging, zodat uw

buren ook meedoen, maar het is niet noodzakelijk.

woonlasten (huur + de huidige energiekosten) om-

Wanneer zij zich later bedenken en toch mee wil-

laag gaan.

len doen dan kunnen zij zich bij ons melden.

7.

10. Ben ik verplicht om mee te doen?

Is mijn energierekening meteen al lager?

Op het moment dat de panelen geplaatst zijn, kunt

Nee. De keuze is geheel aan u. Doet u niet mee

u met uw energieleverancier regelen dat het voor-

dan plaatsen we de zonnepanelen op het moment

schotbedrag omlaag gaat. Verlaag het voorschot-

dat u verhuist.

bedrag van uw energierekening niet teveel. Als u
het bedrag neemt dat u aan extra huurverhoging
betaalt, valt het achteraf alleen maar mee.
8.

Kan ik niet verbruikte zonnestroom altijd
terug leveren?

Niet op alle momenten. Door de snelle toename
van zonne- en windenergie is het druk op het energienet. Op heel zonnige dagen en weinig stroomverbruik komt er soms teveel spanning op het net.
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