Huur
opzeggen
Stralend wonen
Zonlicht is er overdag altijd. Zelfs op een bewolkte dag

Is mijn woning en mijn dak geschikt?

vangen zonnepanelen daglicht op en zetten dat om in

Zonnepanelen passen in principe op elk plat en schuin dak.

elektriciteit. Met zonnepanelen op uw dak kunt u dus op een

Maar de opbrengst van een zonnepaneel is afhankelijk van

milieuvriendelijke en voordelige manier uw eigen stroom

de mate waarin het dak op de zon gericht is en van de hel-

opwekken. Dat is goed voor het milieu en voor uw eigen

lingshoek van het dak. Als één van de zonnepanelen minder

portemonnee.

oplevert doordat deze in de schaduw ligt, beïnvloedt dat de
prestaties van het hele systeem.

DeltaWonen vindt het belangrijk duurzaam om te gaan met
de wereld om ons heen. Wij zien het als onze verantwoorde-

Het kan dus om verschillende redenen zijn dat uw dak niet

lijkheid om samen met u én alle andere huurders voor een

geschikt is voor zonnepanelen. DeltaWonen vertelt u dat

beter milieu te zorgen. Bij veel van onze woningen zorgen wij

altijd van te voren. Woont u in een flat of een appartemen-

voor energiemaatregelen die het energieverbruik vermin-

tencomplex dan komt uw woning niet in aanmerking voor

deren. Met zonnepanelen gaan we nog een stapje verder: de

zonnepanelen.

energie die opgewekt wordt met de panelen is gratis en de
bron (de zon) raakt nooit op. DeltaWonen biedt de mogelijk-

Het aanbod

heid om zonnepanelen op uw woning te laten plaatsen.

Afhankelijk van de geschiktheid van uw dak, uw huidige elektraverbruik en de grootte van uw dak, krijgt u van deltaWo-

De voordelen van zonnepanelen!

nen een aanbod voor het plaatsen van 6, 9 of 12 zonnepane-

• U wekt zelf uw eigen groene stroom op; dus een fors

len op uw woning. U krijgt van te voren te horen welk pakket

lagere energierekening.

voor uw woning het meest geschikt is.

• De zon raakt nooit op en is daarmee een schone en
duurzame energiebron.

Uw kosten en uw voordeel

• Ook bij bewolkt weer leveren de zonnepanelen stroom.

Voor het gebruik van zonnepanelen, brengt deltaWonen

• DeltaWonen levert de complete set, bestaande uit de zon-

maandelijks servicekosten in rekening. De betaling van deze

nepanelen, een omvormer en natuurlijk alle bekabeling.

servicekosten start in de eerst volgende maand na het plaat-

• Na installatie direct beginnen met geld verdienen.
• DeltaWonen zorgt voor het technisch beheer en
onderhoud.

sen van de zonnepanelen.

6 panelen
per maand
Energieopbrengst die ongeveer wordt opgewekt met deze panelen

per jaar

150 kWh 1.800 kWh

9 panelen
per maand

per jaar

12 panelen
per maand

225 kWh 2.700 kWh

per jaar

300 kWh 3.600 kWh

U wekt hiermee gemiddeld op voor een bedrag van

€ 34,50

€ 414,00

€ 51,75

€ 621,00

€ 69,00

€ 828,00

U betaalt aan deltaWonen

€ 20,00

€ 240,00

€ 26,00

€ 312,00

€ 33,00

€ 396,00

Bij gelijkblijvend energieverbruik is uw besparing

€ 14,50

€ 174,00

€ 25,75

€ 309,00

€ 36,00

€ 432,00

Bij de bovenstaande rekenvoorbeelden gaan we uit van een

De dag van de installatie

kilowattuurprijs van € 0,23 (prijspeil januari 2019) en van

Tijdens de installatie sluit een elektricien de zonnepanelen

een gelijk blijvend energieverbruik.

aan op de omvormer en vanuit daar op de elektriciteitsmeter
in de meterkast. In de meterkast worden de zonnepanelen

U betaalt de servicekosten maar u bespaart op uw ener-

aangesloten op een aparte groep. Als er geen lege groep

giekosten. Onder de streep houdt u geld over. Hoeveel dat

beschikbaar is, plaatsen wij een nieuwe groep. Als de installa-

is, hangt af van onder andere het aantal zonnepanelen, de

tie aan het eind van de dag klaar is, kunt u starten met het

opgewekte energie en uw eigen verbruik. In de tabel ziet u

opwekken van energie via de zonnepanelen.

het bedrag dat u aan deltaWonen betaalt.
Het onderhoud en eigendom
Hoe werkt het?

DeltaWonen zorgt voor het technische onderhoud aan de

Wanneer u kiest om zonnepanelen te plaatsen op uw wo-

zonnepanelen. Als er iets kapot gaat dan wordt dit door ons

ning, dan kunt u contact opnemen met deltaWonen. U kunt

vervangen. Wel vragen we u direct contact met ons op te

een mail sturen naar info@deltawonen.nl of bellen met het

nemen als u het idee heeft dat er iets niet goed werkt.

algemene nummer 038 851 02 00. Binnen 14 dagen na uw
aanvraag neemt installatiebedrijf Nooter contact met u op

Het schoonmaken van de zonnepanelen is in principe niet

om een afspraak te maken. Tijdens de afspraak bij u thuis,

nodig. De panelen hebben een speciale coating zodat vuil er

beoordeelt de monteur of het dak van uw woning geschikt

automatisch afspoelt bij een regenbui.

is. Mocht uw dak niet geschikt zijn dan gaat de plaatsing niet
door. U bent ons dan verder geen kosten verschuldigd.
Als uw dak wel geschikt is, wordt er een afspraak gemaakt
voor het plaatsen van de zonnepanelen. DeltaWonen plaatst
dan een complete set en zorgt voor aansluiting in de meterkast. Het installeren van de zonnepanelen en aansluiten op

1215170519

de meterkast duurt doorgaans 1 dag.

Meer informatie

Postadres:

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze Klantenservice.

Postbus 604

De medewerkers zijn te bereiken op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

8000 AP Zwolle

038 851 02 00. Of stuur een mail met daarin uw vraag naar info@deltawonen.nl.

038 851 02 00

De openingstijden van onze woonwinkels vindt u op deltawonen.nl.

info@deltawonen.nl
www.deltawonen.nl

