Verdien
aan de
zon!
Zonnepanelen op
het dak van uw
woning

Contact
www.zonnighuren.nl/bouwinvest
of via:
bouwinvest@zonnighuren.nl

Goed voor uw portemonnee
én voor het milieu!

U verdient direct geld.
De besparing op uw energie is hoger dan de vergoeding die u betaalt.
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 milieuvriendelijke en voordelige manier uw eigen
stroom opwekken. Dat is goed voor uw portemonnee
én het milieu.

Ons aanbod
In de brief vindt u een persoonlijk aanbod voor het plaatsen van panelen. Voor het
gebruik van de zonnepanelen betaalt u maandelijks een vergoeding aan Bouwinvest. Dit
gebeurt via een huurverhoging waarvoor u tekent. Tegelijkertijd gaat u direct besparen
op uw energierekening want u wekt uw eigen stroom op. U kunt bij uw eigen energieleverancier blijven.

Hoe werkt het?
Zonnepanelen: duurzame energiebron
Bouwinvest, als eigenaar van uw huurwoning, vindt het
belangrijk duurzaam om te gaan met de wereld om ons heen.
Aan veel van onze woningen treffen wij daarom maatregelen die
het energieverbruik verminderen. Met zonnepanelen gaan we
nog een stapje verder. Bouwinvest biedt u nu de mogelijkheid
om zonnepanelen op uw woning te laten plaatsen. De energie
die opgewekt wordt met de panelen, is gratis en de bron (de zon)
raakt nooit op.

De voordelen van dit aanbod:
»» U wekt zelf uw eigen groene stroom op; dus een fors lagere
energierekening.
»» Minder verbruik van fossiele brandstoffen, dus minder uitstoot
van CO2.
»» Bouwinvest levert de complete set, bestaande uit de
zonnepanelen, een omvormer, slimme verbruiksmeter en
natuurlijk alle bekabeling.
»» Na installatie begint u direct met geld verdienen.
»» Bouwinvest zorgt voor het beheer en onderhoud door een
technisch specialist.

Uw dak is geschikt voor zonnepanelen
De exacte opbrengst van een zonnepaneel is afhankelijk van de
mate waarin het op de zon gericht is en van de hellingshoek van
het dak. Uw woning is geselecteerd voor zonnepanelen, omdat
uw woning geschikt is. In de brief hebben wij een berekening
op maat gemaakt voor uw woning: hoeveel panelen passen erop,
hoeveel stroom kan worden opgewekt, en wat is uw besparing.

Wanneer u kiest om zonnepanelen te plaatsen op uw woning, neemt eerst de
installateur contact met u op voor een inspectie. Tijdens dit bezoek wordt een aantal
zaken met u doorgenomen zoals de plek van de bekabeling en de omvormer, en de
aansluiting op de meterkast. Dit duurt maximaal een uur. Mochten er dan zaken naar
voren komen, waardoor plaatsing van zonnepanelen toch niet goed mogelijk is, dan zal
de installateur adviseren om niet over te gaan tot plaatsing. U kunt er zonder verdere
verplichtingen vanaf zien.

Meedoen in 4 stappen:
»» Vul het aanmeldformulier in.
»» Afspraak met installateur.
»» Plaatsing panelen.
»» U geeft uw nieuwe maandbedrag door aan uw energieleverancier.
Uw voordeel begint.

Meer weten?
Kijk op www.zonnighuren.nl/bouwinvest, hier vindt u antwoorden op de
veelgestelde vragen:
»» Hoe werkt de techniek van zonnepanelen?
»» Welke garanties geeft de verhuurder over de goede werking van panelen?
»» Wat gebeurt er in huis?
»» Hoe is de veiligheid gegarandeerd?
»» Hoe milieuvriendelijk zijn zonnepanelen, ook kijkend naar de
energielasten bij productie?
»» Kan ik de panelen ook kopen?
»» Hoe weet ik zeker dat de zonnepanelen goed werken?
»» Enzovoort.

U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst
bij u in de buurt!

Je ziet direct resultaat. Hoeveel de zonnepanelen aan
energie opwekken, is te zien door de slimme verbruiksmeter.

