
 

VERDIEN AAN
           DE ZON

Zonnepanelen  
op het dak van  

uw huurwoning
Goed voor uw  

portemonnee en voor  
het voor milieu!





Zonlicht is er overdag altijd. Zelfs op een bewolkte dag vangen  

zonnepanelen daglicht op en zetten dat om in elektriciteit.  

Met zonnepanelen op uw dak kunt u dus op een milieuvriende-

lijke en voordelige manier uw eigen stroom opwekken. Dat is 

goed voor het milieu en uw eigen portemonnee. 

DeltaWonen vindt het belangrijk duurzaam om te gaan 

met de wereld om ons heen. Wij zien het als onze 

verantwoordelijkheid om samen met u én alle andere 

huurders voor een beter milieu te zorgen. Aan veel van 

onze woningen treffen wij daarom energiemaatregelen 

die het energieverbruik verminderen. Met zonnepa-

nelen gaan we nog een stapje verder: de energie die 

opgewekt wordt met de panelen, is gratis en de bron 

(de zon) raakt nooit op. 

DeltaWonen biedt de mogelijkheid om zonnepanelen 

op uw woning te laten plaatsen. 

Duurzame energiebron



De voordelen van zonnepanelen!
• U wekt zelf uw eigen groene stroom op; dus een fors lagere energierekening.

• De zon raakt nooit op en is daarmee een schone en duurzame energiebron.

• Ook bij bewolkt weer leveren de zonnepanelen stroom.

• DeltaWonen levert de complete set, bestaande uit de zonnepanelen, een omvormer, slimme 

verbruiksmeter en natuurlijk alle bekabeling. 

• Na installatie direct beginnen met geld verdienen.

• DeltaWonen zorgt voor het beheer en onderhoud.

Is mijn dak geschikt?
Zonnepanelen passen in principe op elk plat en schuin dak. Maar de opbrengst van 

een zonnepaneel is afhankelijk van de mate waarin het op de zon gericht 

is en van de hellingshoek van het dak. Als één van de zonnepanelen 

minder oplevert doordat deze in de schaduw ligt, beïnvloedt dat 

de prestaties van het hele systeem.  

Het kan dus om verschillende redenen zijn dat uw dak niet 

geschikt is voor zonnepanelen. DeltaWonen vertelt u 

altijd van te voren of uw dak geschikt is voor zon-

nepanelen. Bij de aanvraag kijkt deltaWonen ook of 

de zonnepanelen passen in het straatbeeld van 

de wijk. DeltaWonen heeft hierover altijd de 

beslissende stem. 



Het aanbod
Afhankelijk van de geschiktheid van uw dak, krijgt u van deltaWonen een aan-

bod voor het plaatsen van zes, negen of twaalf zonnepanelen op uw woning. 

U krijgt van te voren te horen welk pakket voor uw woning van toepassing is. 

Voor het gebruik van de zonnepanelen betaalt u maandelijks een vergoeding 

aan deltaWonen. Dat gebeurt door een maandelijkse afrekening gelijktijdig met 

uw huurbetaling. U begint direct met geld verdienen, want u betaalt minder 

aan deltaWonen, dan dat u bespaart aan energiekosten!

U begint direct met geld 

verdienen, want u betaalt 

minder aan deltaWonen, 

dan dat u bespaart aan 

energiekosten!



(*De berekende energiebesparing is een rekenvoorbeeld. De berekende bespa-

ring is géén garantie voor de werkelijke besparing. De werkelijke besparing 

hangt af van meerdere factoren zoals bijvoorbeeld de weersomstandigheden 

en uw eigen energiegedrag).

Aantal panelen 6 (optie) 9 (optie) 12 (optie)

U betaalt maandelijks aan deltaWonen € 19,00 € 29,00 € 39,00

Uw zelf opgewekte energie 1.278 kwh 1.928 kwh 2.586 kwh 

U bespaart maandelijks* € 25,50 € 38,50 € 51,66 

U houdt over per maand € 6,50 € 9,50 € 12,66 

U houdt over per jaar € 78,00 € 114,00 € 152,00 

Hoe werkt het?
Wanneer u kiest om zonnepanelen te plaatsen op uw woning, komt eerst de 

installateur bij u langs voor een inspectie. Tijdens deze inspectie wordt een 

aantal zaken met u doorgenomen zoals het bekabelingstracé, de plek van de 

omvormer en de aansluiting op de groepenkast. De inspectie duurt ongeveer 

een half uur. Mochten er tijdens de inspectie zaken naar voren komen, waar-

door plaatsing van zonnepanelen niet mogelijk is of (ondanks de eventuele 

aanbieding van deltaWonen) niet rendabel blijkt te zijn, zal de installateur 

adviseren om niet over te gaan tot plaatsing. Dit advies ziet deltaWonen als 

bindend. U bent ons dan niets verplicht. 



Als uit de inspectie blijkt dat uw woning geschikt is, 

plaatst deltaWonen een complete set bestaande uit de 

zonnepanelen, een omvormer, een slimme verbruiksmeter 

en natuurlijk alle bekabeling. De installatie wordt in één 

dag gratis gemonteerd door een erkend installateur.  

Wij selecteren voor u A-kwaliteit zonnepanelen die weinig 

onderhoud nodig hebben. Het beheer en onderhoud is 

voor rekening van deltaWonen. Ook streven wij naar 

een systeem waarop we met u mee kunnen kijken op de 

werking van het systeem. De zonnepanelen zijn eigendom 

van deltaWonen en horen bij de woning. Bij verhuizing 

blijven de zonnepanelen dan ook achter.  



Meer informatie
Wilt u meer weten kijk op dan onze 

website www.deltawonen.nl of neem 

contact op met onze Klantenservice. De 

medewerkers zijn te bereiken op werkdagen 

van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnum-

mer (038) 851 02 00. Of stuur een mail met 

daarin uw vraag naar info@deltawonen.nl. 

De openingstijden van onze woonwinkels 

vindt u op deltawonen.nl

Postadres
Postbus 604

8000 AP Zwolle

(038) 851 02 00

info@deltawonen.nl

www.deltawonen.nl
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