ENERGIE

Bespaar geld
met zonnepanelen
Wonen Limburg biedt u zonnepanelen aan tegen zeer
gunstige voorwaarden. Zonder dat u daar verder iets voor
hoeft te doen. Wij zorgen voor de installatie en
het onderhoud. U heeft daarbij gegarandeerd een flink
voordeel. Iedere maand weer!
WIE KOMT IN AANMERKING?
In principe komen alle huurders die in een grondgebonden huis (dus geen
flat) wonen voor zonnepanelen in aanmerking. Sommige huurders benaderen we
actief met een aanbod op maat. Dat zijn bijvoorbeeld nieuwe huurders en
huurders waarbij al energetische verbeteringen worden uitgevoerd, zoals isolatie
en dubbel glas. Verder kan iedere huurder van Wonen Limburg die interesse heeft
in zonnepanelen, zich bij ons melden. We bekijken dan of uw huis geschikt is.
DIRECT VOORDEEL
Wonen Limburg koopt en installeert de zonnepanelen op uw dak. De bijdrage die
u betaalt, is de helft van de maximale opbrengst. Wat overblijft is helemaal voor u.
Stel: uw huis heeft een dakvlak op het zuiden en er kunnen 11 panelen geplaatst
worden. De opgewekte zonnestroom zorgt dan voor een directe besparing op uw
stroomrekening van ca. € 40,- per maand. U betaalt hiervoor slechts een bijdrage
van € 20,- per maand aan extra huur. Dit levert u dus direct € 20,- per maand op.
Elke maand weer!
Aantal panelen

6
7
8
9
10
11
12

Verlaging
energielasten
per maand
€ 22,95
€ 26,78
€ 30,60
€ 34,43
€ 38,25
€ 42,08
€ 45,90

Uw bijdrage
per maand
€ 11,48
€ 13,39
€ 15,30
€ 17,21
€ 19,13
€ 21,04
€ 22,95

Uw netto
voordeel
per maand*
€ 11,48
€ 13,39
€ 15,30
€ 17,21
€ 19,13
€ 21,04
€ 22,95

* Uitgaande van de maximale opbrengst per maand. De maximale opbrengst in de
tabel hierboven is gebaseerd op de ideale ligging op het zuiden. Uw woning kan
een afwijkende ligging hebben. Uw voordeel kan in de praktijk dus minder zijn. In
verband met leverancierswijzigingen kunnen de prijzen veranderen.
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HEEFT U INTERESSE?
Wilt u weten of uw huis geschikt is voor zonnepanelen? En wat dat maandelijks
oplevert? Maak dan uw interesse aan ons kenbaar via onze website. U ontvangt
dan binnen vier weken vrijblijvend een persoonlijk voorstel op maat.
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