Geld besparen?
Zonnepanelen!

Doet u mee?
Wilt u geld besparen op uw energiekosten?
Vraag dan nu zonnepanelen aan! Goed voor
uw portemonnee en voor het milieu.
Kiest u voor zonnepanelen? Dan zorgt
BrabantWonen ervoor dat ze geplaatst
worden. U hoeft zelf niets te doen!

Besparen op uw energiekosten?
Vraag zonnepanelen aan!
BrabantWonen biedt u de mogelijkheid om te besparen op uw energiekosten.
U hoeft hier zelf niets voor te doen. U betaalt alleen een maandelijkse bijdrage aan
ons. De besparing op uw energiekosten is hoger dan het bedrag dat u aan ons betaalt.
U bespaart dus altijd!
Wij regelen het voor u

U bespaart altijd!

Wij bieden de zonnepanelen aan tegen

Met zonnepanelen op uw dak bespaart u direct vanaf de

zeer gunstige voorwaarden. En u hoeft zelf

eerste dag! De besparing op uw energiekosten is altijd

niets te doen. Ons installatiebedrijf plaatst

hoger dan uw maandelijkse bijdrage. We gaan er dan

de zonnepanelen op uw dak. BrabantWonen

vanuit dat uw energieverbruik gelijk blijft. U bespaart dus

betaalt de aanschaf van de zonnepanelen,

elke maand op uw energiekosten. Hieronder vindt u een

de installatiekosten en regelt het onderhoud.

rekenvoorbeeld.

U heeft hier dus geen omkijken naar!

Maandelijkse bijdrage
U betaalt een maandelijkse bijdrage voor
de zonnepanelen. Dit is een vast bedrag
per maand dat u naast uw huur betaalt.
We noemen dit servicekosten. De hoogte
van de servicekosten is afhankelijk van
het aantal zonnepanelen dat u kiest.
Deze servicekosten worden niet jaarlijks
verhoogd en blijven gelijk zolang u in uw
woning blijft wonen.

Aantal
panelen

Gemiddelde
opbrengst
per jaar

Gemiddelde
opbrengst
per maand**

Uw
bijdrage
per maand*

Uw
voordeel
per maand**

6

1682 kWh

€ 21,02

€ 11,33

€ 9,69

8

2242 kWh

€ 28,03

€ 13,75

€ 14,28

10

2803 kWh

€ 35,04

€ 16,13

€ 18,91

*	De bijdrage die u maandelijks betaalt, is een vast bedrag en wordt jaarlijks niet verhoogd
met de huurverhoging.
**	De gemiddelde opbrengst in de tabel hierboven is gebaseerd op een ideale ligging en een
gemiddelde zomer. Uw woning kan een afwijkende ligging hebben. Uw voordeel kan in de
praktijk dus meer of minder zijn.

Met zonnepanelen op uw dak bespaart u direct
en altijd! De besparing op uw energiekosten is
namelijk altijd hoger dan uw maandelijkse bijdrage.

Hoeveel bespaart u?

Hoe werkt een persoonlijk advies?

Dit is afhankelijk van de ligging van uw dak,

Een medewerker van het installatiebedrijf

het aantal zonnepanelen en zonuren.

komt bij u thuis om uw persoonlijke situatie

Hoe meer zonuren, hoe meer u bespaart.

te bespreken. Hij informeert naar uw energie-

Maar ook op een bewolkte dag wekken uw

verbruik en geeft u vervolgens een advies op

zonnepanelen energie op. De adviseur van

maat. Hierin staat onder meer hoeveel zonne-

Kemkens rekent de besparing voor u uit.

panelen voor uw situatie geschikt zijn, hoeveel
deze opbrengen en wat uw maandelijkse bijdrage

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?

wordt. Gaat u akkoord met dit advies, dan maakt

U kunt kiezen voor 6, 8 of 10 zonnepanelen.

het installatiebedrijf een afspraak met u om de

Hoe meer zonnepanelen, hoe meer u bespaart.

zonnepanelen te plaatsen. U beslist uiteraard

Uiteraard speelt uw energieverbruik ook een rol.

zelf of u gebruik maakt van het advies.

Maar ook de ligging van uw dak ten opzichte van de
zon. Wij helpen u graag om een goede keuze te
maken in het aantal zonnepanelen. Daarom kunt u
vrijblijvend een persoonlijk advies aanvragen dat is
afgestemd op uw situatie.

Ja, ik wil graag een persoonlijk advies!
Wilt u weten hoeveel zonnepanelen voor u
geschikt zijn? En hoeveel u maandelijks kunt
besparen? Vul het aanvraagformulier in op

Ik doe mee!
Vraag dan nu een adviesgesprek
aan! Ga naar
brabantwonen.nl/zonnepanelen

www.brabantwonen.nl/zonnepanelen. U ontvangt
dan een geheel vrijblijvend en persoonlijk advies
van het installatiebedrijf.

Vragen?
Neem gerust contact met ons op.
Ons telefoonnummer is
088 281 60 00,
of stuur een mail naar
zonnepanelen@brabantwonen.nl

Geen brief ontvangen?
Heeft u geen brief ontvangen? Dan komt uw woning
(nog) niet in aanmerking voor zonnepanelen. Heeft u
vragen over zonnepanelen? Neem gerust contact met
ons op. Of kijk op www.brabantwonen.nl/zonnepanelen.

Bellen
Bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur
088 281 60 00

Langskomen
Open van 8.30 - 12.30 uur
Venusstraat 2, Oss
Graafseweg 294, 's-Hertogenbosch
Kijk altijd even op onze website voor de actuele
informatie rondom de coronamaatregelen.
Mogelijk is ons kantoor gesloten of kunt u
alleen langskomen op afspraak.

Online
www.brabantwonen.nl

Wij werken samen met installatiebedrijf:

