Waar komt de omvormer te
hangen?

Hoeveel bespaar ik met
zonnestroom?

Is zonne-energie veilig?

Heb ik de garantie dat ik
meer bespaar dan de
huurverhoging die ik betaal?

Produceren zonnepanelen of
de omvormers straling?

Wat betekenen zonnepanelen
voor mijn huurtoeslag?

Zonnepanelen op uw
huurwoning:
Goed voor het milieu en uw portemonnee
Duurzaamheid is voor ons steeds belangrijker.

Zonlicht is een gratis energiebron. Zelfs op een

Wij willen bijdragen aan een beter milieu en

bewolkte dag wekken zonnepanelen energie

nemen maatregelen die het energieverbruik van

op. De energie die opgewekt wordt met de

u als huurder kunnen verminderen. Het aan-

zonnepanelen, is gratis en de bron (de zon)

bieden van zonnepanelen op eengezinswo-

raakt nooit op.

ningen is een van deze maatregelen.

Ervaringen van huurders: de zonnepanelen
van Arthur van Zon en Loes de Vries
Uw dak is geschikt voor
zonnepanelen

Garantie op een goede
werking van het systeem

Meedoen in 5 stappen:

Zon op Noord-Hollandse
huurwoningen al sinds 2014

Vooral verbaasd over de
snelle installatie
De voordelen op een rijtje

Wat is de eerste stap om
zonnepanelen op uw dak te
laten plaatsen?

Een spaarpotje om leuke
dingen mee te doen

Veelgestelde vragen

Op onze website vindt u het
antwoord op veel gestelde vragen:
www.kennemerwonen.nl. Een aantal
van deze vragen hebben we alvast
voor u in deze folder gezet.

Waarom biedt Kennemer
Wonen mij zonnepanelen
aan?

Hoe zien de panelen eruit?

Hoe lang duurt de installatie
van de zonnepanelen?

Heb ik veel rommel van het
installeren van
zonnepanelen?

Meer weten?

Kan ik ook meer panelen
krijgen dan het minimale
pakket van 6 panelen?

www.kennemerwonen.nl

Inloopbijeenkomsten: u bent van harte welkom om binnen
te lopen op het moment dat het u uitkomt.

Passen de zonnepanelen op
mijn dak?
Wat gebeurt er nadat ik het
aanvraagformulier heb
ingediend?

Waar worden de
zonnepanelen op het dak
geplaatst?

