Zonnepanelen
Besparen met zonlicht? Nu kan het!

1

Kies nu voor
zonnepanelen en
bespaar op uw
energierekening!
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Zonnepanelen
Geld besparen door een deel van uw eigen elektriciteit op te wekken?
Nu kan het! Door zonnepanelen op uw huurwoning te plaatsen, bespaart
u op een eenvoudige manier op uw energierekening. U draagt bovendien
een steentje bij aan een duurzame wereld.
Zonlicht is er overdag altijd, ook
op een bewolkte dag. Zonnepanelen vangen zonlicht op en
zetten dat om in elektriciteit. De
opgewekte stroom kunt u
gebruiken voor bijvoorbeeld uw
wasmachine, computer of oplader
van uw telefoon. Verbruikt u meer
stroom dan u op dat moment
opwekt (bijvoorbeeld ’s avonds)?
Dan neemt u de aanvullende
stroom gewoon automatisch af
van uw energieleverancier.

Met zonnepanelen wekt u zelf uw
stroom op waardoor u minder
stroom van uw leverancier hoeft af
te nemen. Zeker in tijden van
stijging van de energieprijs en
daarmee de energielasten kan dit
financieel voordelig voor u
uitpakken.
Wat leveren zonnepanelen op?
De zes zonnepanelen die we bij u
aansluiten leveren per jaar
minimaal 1200 kWh op.
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Dit betekent een besparing van
ongeveer € 20,- per maand op uw
huidige energierekening. Hier
staat een huurverhoging van € 10,per maand tegenover. U bespaart
maandelijks circa € 10,-.
Uw besparing is afhankelijk van:
aantal en vermogen van
zonnepanelen.
ligging van uw dak en de
intensiteit waarmee de zon
schijnt (op een zonnige dag
leveren zonnepanelen meer op
dan op een bewolkte dag).
actuele prijs per kWh.
geldigheid salderingsregeling:
de opgewerkte energie mag nu
worden afgestreept tegen de
verbruikte energie. Het is niet
bekend hoe lang deze regeling
blijft gelden.
Wat kan ik verwachten?
Het installatiebedrijf neemt
contact met u op voor de
uitvoering van de werkzaamheden. Tijdens dit gesprek
worden de mogelijkheden voor het

plaatsen van zonnepanelen
besproken. U kunt tijdens dit
gesprek uw voorkeur voor een
uitvoeringsdatum aangeven. Het
aanbrengen van de zonnepanelen
duurt ongeveer een dagdeel.
U dient thuis te zijn tijdens deze
werkzaamheden.
Wat kost het?
U betaalt een huurverhoging van
€10,- per maand. Hiertegenover
staat een besparing van ongeveer
€ 20,- per maand op uw
energierekening.
Interesse en aanmelden?
Vul bijgevoegd aanmeldformulier
volledig in en stuur dit naar ons
op. Na ontvangst van uw
aanvraagformulier sturen wij u een
bevestiging. In deze bevestiging
informeren we u over het
vervolgtraject.
Vragen?
Neem dan contact met ons op:
Bel naar: (0113) 23 16 74 of mail
naar: info@bevelandwonen.nl.
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