Aantrekkelijk aanbod zonnepanelen
U bent altijd in het voordeel
Het aantal huurders van De Gemeenschap dat is aangesloten op zonnepanelen groeit dagelijks. Deze huurders
besparen nu al op hun energierekening. Wij hebben ook voor u een aantrekkelijk voorstel, waarbij de kosten gegarandeerd lager zijn dan het bedrag dat u aan stroom bespaart. U houdt geld over en bent dus altijd in het voordeel!
Vergoeding
De Gemeenschap vraagt een vergoeding voor de helft van de geschatte besparing. De vergoeding betaalt u via de
servicekosten, die buiten de jaarlijkse huurverhoging vallen. De genoemde servicekosten zijn de enige kosten die u
heeft. U krijgt niet te maken met andere of verborgen kosten. Ook het aanpassen van uw meter door de netbeheerder,
als dat nodig is, is gratis.
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Elk zonnepaneel levert minimaal 250kWh per jaar op. Met 250kWh per jaar kunt u bij de gemiddelde huidige
elektriciteitsprijs € 50,00 per paneel op uw jaarlijkse energierekening besparen. De minimale opbrengst en de servicekosten bij de zonnepanelen per maand zijn hieronder per pakket weergegeven.
Afhankelijk van hoeveel panelen er op uw dak passen, beslist u uiteindelijk zelf voor hoeveel panelen u kiest. Wij adviseren u te kiezen voor de optie welke het beste past bij uw huidige verbruik. Wekt uw woning meer op dan 250kWh
per paneel, dan is dit extra voordeel helemaal voor u.
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U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Tip: Aanpassen maandbedrag bij uw energieleverancier
U weet wat u gemiddeld kunt besparen met het gebruik van zonne-energie.
U kunt dit bespaarde bedrag direct in mindering brengen op uw maandelijkse
energielasten door het voorschot bij uw energieleverancier te verlagen. Dit is
niet verplicht! Kiest u hier niet voor, dan wordt bij de jaarlijkse afrekening het
teveel betaalde bedrag terug gestort op uw rekening. De keuze is aan u als
huurder of u de mindering direct maandelijks wilt ontvangen of bij de
eindafrekening.
Belangstelling?
Heeft u belangstelling voor zonnepanelen op uw dak of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het
Solarteam via info@hetsolarteam.nl of telefonisch op werkdagen via telefoonnummer 085 – 065 73 97.
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