
In 2017 plaatsten we op 240 eengezins- 
woningen zonnepanelen. Met succes: 
bewoners zijn positief, met name over de 
lagere energierekening. We zetten het  
project voort zodat ook u kunt profiteren 
van de zon! In deze fase bieden we  
bewoners van eengezinswoningen  
zonnepanelen aan. Uw woning komt in 
aanmerking. In deze folder leest u het 
aanbod.

De voordelen: uw eigen duurzame 
energiebron aan huis. 
 
Zonnepanelen zijn in opkomst door  
de vele voordelen: 
• zonnepanelen zetten zonlicht direct  

in elektriciteit om;
• zonne-energie is duurzaam, stil,  

veilig en schoon;
• uw energierekening gaat omlaag;
• de besparing is ieder jaar iets groter 

(gebaseerd op de stijgende  
elektriciteitsprijs);

• de installatie vindt plaats binnen één 
dag door Energie in Huis. 

GRATIS  
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De zonnepanelen worden op een 
pannendak of plat dak geplaatst. 
Deze vangen zonlicht op en zetten dit 
om in gelijkstroom. De opgewekte  
zonne-energie wordt via een omvormer  
aangesloten op het elektriciteitsnet dat  
in huis wordt gebruikt. Vooraf kijken we of 
uw woning geschikt is voor zonnepanelen 
qua ligging en de hoeveelheid  
schaduwvrije ruimte op het dak.  

HOE WERKEN 
ZONNEPANELEN 

WAT KUNT U 
BESPAREN? 
Woonopmaat koopt de zonnepanelen. 
U huurt vervolgens de zonnepanelen en 
betaalt hiervoor een maandelijkse 
vergoeding. Deze kosten worden opgeno-
men in de servicekosten. Per saldo gaat 
u erop vooruit: de besparing op energie-
kosten is namelijk hoger dan de huur van 
de zonnepanelen. Hoeveel de opbrengst 
exact is, varieert. Dit is afhankelijk van de 
hellingshoek van het dak, de ligging ten 
opzichte van de zon, het aantal zonuren en 
uw energieverbruik. 

ZONNEPANELEN

“HET ZONNEPANELEN  
AANBOD VAN  
WOONOPMAAT LEVERT  
DE HUURDER EEN  
LEUKE BESPARING OP  
EN HET DRAAGT BIJ  
AAN EEN DUURZAME  
WERELD. WIN-WIN, 
VINDEN WIJ!” ALDUS HET 
HUURDERSPLATFORM

juni 2019



We werken samen met Energie in Huis. Energie in Huis kan de energiebesparing van uw woning volledig doorberekenen.  
Dit kan op afstand. Op basis van lucht- en straatfoto’s gecombineerd met kadasterdata wordt uw dak precies ingemeten.  
U hoeft er dus niet voor thuis te blijven!

ENERGIE IN HUIS BEREKENT UW 
BESPARING OP MAAT

AANBOD ACHT ZONNEPANELEN 
Het aanbod voor uw woning is acht zonnepanelen. Acht zonnepanelen hebben een vermogen van 2480 Wattpiek en  
leveren gemiddeld 2000 kWh per jaar op. Als het in uw situatie beter is om voor een ander aantal te kiezen dan geeft  
Energie in Huis dat aan.

* Prijspeil tot 1 juli 2020; de vergoeding wordt jaarlijks op 1 juli met 2% verhoogd en deze berekening is 
   op basis van een kWh-prijs van € 0,21 en een opbrengst van 2000 kWH per jaar.

Hieronder volgt een voorbeeldberekening. Let op: dit is een gemiddelde berekening.  
Heeft u interesse en wilt u een berekening op maat? Ga naar www.woonopmaat.energieinhuis.nl.

VOORBEELDBEREKENING

SALDERINGSREGELING 
Op dit moment geldt er een salderingsregeling. Dit is een regeling van de overheid waarbij het energiebedrijf de energie die u  
heeft verbruikt en de energie die u heeft teruggeleverd jaarlijks verrekent. Het kabinet heeft aangegeven dat de salderingsregeling  
tot 2023 blijft bestaan en daarna langzaam wordt afgebouwd tot 2031. Hoe deze regeling eruit gaat zien is nog onbekend. 

HEEFT U VRAGEN?  

Aantal  Vergoeding in de  U bespaart op  Uw voordeel 
panelen  servicekosten  energiekosten  gemiddeld 
     gemiddeld 
     8  €    17,17  €    35,00  €    17,83    per maand 
     8  €  206,04  €  420,00  €  213,96    per jaar 

Neem contact op met Energie in Huis  
via telefoonnummer 0251-727023,  
per e-mail Woonopmaat@energieinhuis.nl  
of kijk op www.woonopmaat.energieinhuis.nl.



IK HEB INTERESSE! WAT ZIJN DE STAPPEN? 
Energie in Huis verzorgt het gehele traject. Van de berekening voor uw woning, het plaatsen van de zonnepanelen tot het  
onderhoud. Hieronder staan de vijf stappen om de zon in huis te halen.

www.woonopmaat.energieinhuis.nl    |    0251-727023    |    woonopmaat@energieinhuis.nl



ZONNEPANELEN LEVEREN LEUKE BESPARING OP! 

INTERVIEW

Ruim anderhalf jaar liggen ze er nu, de 
acht zonnepanelen van Chris en  
Albertine van Drunen aan de Grote Weide 
in Heemskerk. En ze vangen de hele dag 
zon. Dat scheelt behoorlijk in de energie-
kosten van dit echtpaar. 

Per maand betalen zij enkele tientjes 
minder aan gas en licht, en volgens  
de berichtgeving van Nuon is hun termijn-
bedrag inmiddels alweer gedaald. 
“Maar ik ga niet lager zitten hoor”, zegt 
Albertine, “stel je voor dat later blijkt dat 
ik bij moet betalen. Nee, we laten het 
lekker zo, we zijn reuzeblij dat we toch de 
stap hebben genomen.”

Dat ging namelijk niet zonder slag of stoot. 
Toen de aanbiedingsbrief van Woonopmaat 
op de mat lag, waarin werd aangekondigd 

dat zij deel konden nemen aan de huur-
actie van deze alternatieve energiebron, 
legden zij deze eerst opzij.  
Chris: “Wij waren in de veronderstelling 
dat er dan ook een grote boiler in huis 
moest worden geplaatst. Vraag me niet 
hoe we erbij kwamen, maar dat idee  
leefde. Het bleek helemaal niet te kloppen. 
Toen we dat door hadden, waren we 
snel overstag. Omdat we de eersten waren 
in deze straat die op het aanbod ingingen, 
kampten we met nogal wat kinderziekten. 
Dat is allemaal heel correct en snel  
opgelost. En die zogenaamde boiler is in  
werkelijkheid een heel klein kastje, ter 
grootte van een tablet.”
 
“Tijdens de installatie, die overigens in een 
ochtendje werd gefikst, kwamen er veel 
nieuwsgierige buren langs. Ook daarna 

werd ons vaak gevraagd of de panelen ons 
bevielen. Nou en of! Voor ons staat AOW 
voor Altijd OnderWeg, haha, we gaan graag 
iedere dag de hort op, dus elke besparing 
is meegenomen. Onze enthousiaste  
verhalen hebben bijna alle buren (zes van 
de tien huurwoningen) over de streep  
getrokken om ook tot installatie over te 
gaan. We betalen voor acht panelen een 
kleine € 200 huur per jaar, maar ze leveren 
€ 400 per jaar aan energie op. Tel uit je 
winst. We voelen ons bevoorrecht met  
zo’n vooruitstrevende wooncorporatie!  
 
We kunnen niet wachten totdat  
Woonopmaat een actie start om ook  
elektrisch te gaan koken, bijvoorbeeld door 
aanleg van de benodigde extra groep.  
Dan staan we als eersten in de rij.”
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