Geld besparen
met zonnepanelen

Bespaar minimaal € 144,- op uw jaarlijkse woonlasten

Mevrouw Matty van Driel,
Middelburg:
“Ik ben erg blij met de zonnepanelen op
het dak. Ik betaal een stuk minder voor
mijn energierekening. En ik draag op
deze manier bij aan een beter milieu.”

Zonnepanelen:
Goed voor uw
portemonnee en
het milieu!

Wilt u geld besparen op uw
energierekening?
Met zonnepanelen van Woongoed kan dat! U bespaart
per jaar minimaal € 144,- op uw woonlasten. Liggen de
zonnepanelen gunstig op de zon? Dan loopt uw voordeel
nog verder op. Goed voor uw portemonnee en het milieu!
Voor slechts € 10,-* per maand plaatst Woongoed zes
zonnepanelen op uw dak.
De zonnepanelen leveren elke maand minimaal € 22,aan stroom op. U bespaart dus maandelijks € 12,- op uw
woonlasten. Dat is op jaarbasis ruim € 144,-!

Geld besparen
met zonnepanelen
Hoe werkt het?
De zonnepanelen wekken elektriciteit op die u in huis

Hoe meldt u zich aan?
1. Vul het aanmeldingsformulier in op onze website.
Ga hiervoor naar www.woongoed.nl.
2. Saman, de leverancier van de zonnepanelen, neemt binnen
vijf dagen contact met u op om een afspraak te maken voor
een huisbezoek.
3. Saman komt langs en beoordeelt of uw woning geschikt is

gebruikt. Zoals voor de televisie, wasmachine en lampen

voor het plaatsen van zonnepanelen. De adviseur kijkt onder

in huis. Doordat u eigen elektriciteit opwekt, verbruikt u

andere naar de zonligging en naar uw dak.

minder elektriciteit van uw energieleverancier. En betaalt

4. Is uw woning geschikt? Dan vraagt de adviseur u te tekenen

u dus ook minder. Daarnaast wekken de zonnepanelen

voor het plaatsen van de zonnepanelen. U tekent dan ook

duurzame en schone energie op. U draagt dus ook

voor de maandelijkse bijdrage van € 10,-. Deze wordt

uw steentje bij aan het milieu! Naast de zonnepanelen

via automatische incasso elke maand van uw rekening

installeren we een omvormer. Op dit kastje leest u

afgeschreven. Saman maakt met u ook een afspraak voor het

de opbrengsten van de zonnepanelen af. Zo kunt u

plaatsen van de zonnepanelen.

maandelijks zelf de opbrengst in de gaten houden.

5. Saman plaatst de zonnepanelen en de omvormer. De

En weet u precies aan het einde van het jaar hoeveel u

installateur legt u ook uit hoe u de opbrengst van uw

heeft bespaard.

zonnepanelen afleest. Dit duurt bij elkaar ongeveer een
halve dag. Hiervoor is het belangrijk dat er iemand thuis is.
Of dat een buurman of familielid de deur open kan doen.

Rekenvoorbeeld

6. Wanneer alles geplaatst is kunt u meteen bijhouden hoeveel

Elektriciteit staat altijd als kilowattuur (kWh) op

de zonnepanelen per maand opbrengen. U kunt ervoor

uw energierekening. Stel uw elektriciteitsverbruik

kiezen uw maandbedrag voor elektra bij uw energie-

is 3000 kWh per jaar. De zonnepanelen wekken

leverancier te verlagen.

minimaal 1200 kWh per jaar op. De rest van uw
elektriciteit ontvangt u van uw energieleverancier.
Zij brengen in plaats van 3000 kWh per jaar slechts
(3000 - 1200) 1800 kWh per jaar in rekening.
Een flinke besparing dus!

*De eigen bijdrage van €10,- per maand valt onder onze
servicekosten. Deze worden elk jaar met inflatie verhoogd.
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