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Zonnepanelen via Veenvesters

Wat betekent dat voor u?



Beste bewoner van het Franse Gat,

Wij zijn de Zoncorporatie, aangenaam kennis te maken! In opdracht van uw woningcorporatie Veenvesters 

sturen wij u een aanbod voor zonnepanelen. Een mooie manier om geld te besparen op uw energierekening 

én iets goeds te doen voor het milieu!  

Goed nieuws, uw dak is geschikt voor zonnepanelen!

U kunt daardoor geld besparen op uw stroomkosten. Wij vertellen u graag meer over de voordelen van 

zonnepanelen en wat u kunt verwachten. 

Kies voor zonnepanelen van Veenvesters en bespaar op uw stroomkosten

Voor een vast bedrag per maand krijgt u zonnepanelen op het dak van uw woning. Zo wekt u zelf goedkope, 

groene stroom op. Wij installeren de panelen en sluiten uw meterkast aan. U hoeft hier verder niets voor te 

doen en bespaart direct geld. 

Doet u ook mee?

Lees deze folder goed door. Heeft u vragen of is er iets onduidelijk? Laat dit ons dan weten door te bellen 

naar 088 - 311 03 33 (ma-do: 09.00 - 20.00 uur, vr: 09.00 - 17.30 uur) of een mail te sturen naar  

fransegat@dezoncorporatie.nl. Heeft u een keuze gemaakt en wilt u zonnepanelen op het dak van uw 

woning? Vul dan de overeenkomst bij deze folder in. Dit kan ook gemakkelijk online. 

Wij hopen dat u net zo enthousiast bent over dit aanbod als wij!

Een zonnige groet, mede namens Veenvesters,

Het team van de Zoncorporatie



Het aanbod & de besparing

Totaal verwachte besparing met 

zonnepanelen per jaar:
€ 343

Kosten 6 zonnepanelen per jaar (€ 12,00 x 12 mnd)

Dit betaalt u in plaats daarvan aan Veenvesters. 
€ 144

Aantal zonnepanelen 

dat wij kunnen 

plaatsen:

6 panelen *

Stroomopwek 

6 zonnepanelen

per jaar:

1950 kWh

U krijgt straks naar verwachting 1950 kWh stroom van uw zonnepanelen. Deze stroom hoeft u niet meer te 

kopen bij uw energieleverancier. Daarom gaat uw energierekening omlaag.

Verbruikt u meer stroom dan de panelen opwekken? Dan koopt u de overige stroom nog van uw 

energieleverancier. Zo heeft u altijd de stroom die u nodig heeft. Verbruikt u minder stroom dan de panelen 

opwekken? Dan kan uw besparing iets lager zijn dan in bovenstaand voorbeeld.

* Op sommige daken passen minder dan 6 zonnepanelen. Is dit bij u het geval? Dan kunnen we besluiten 

om minder panelen te plaatsen. Hiervoor geldt dezelfde prijs van €2 per paneel, per maand. Bovenstaande 

berekening is een voorbeeld. De besparing is afhankelijk van uw stroomverbruik en het tarief dat u betaalt. 

Kosten 1950 kWh bij energieleverancier (€ 0,25 per kWh)

Dit betaalt u niet meer aan uw energieleverancier. € 487



!

E350

Over de kosten en besparing... 

• U betaalt voor de zonnepanelen in de servicekosten. Omdat dit losstaat van de huur van de woning, blijft 

de prijs voor de zonnepanelen altijd gelijk. 

• In de berekening hiernaast gaan wij uit van een kWh-prijs van € 0,25. Dit bedrag is gebaseerd op een 

laag gemiddelde van de kWh-prijs van lopende en nieuwe contracten bij de grootste energieleveranciers. 

Stroomprijzen zijn tegenwoordig erg hoog. Daardoor is de kans groot dat u veel meer geld bespaart. 

Benieuwd wat uw besparing is op basis van uw eigen stroomtarief? Wij rekenen graag met u mee. 

Benieuwd hoe een zonnesysteem in elkaar 

zit? Kijk dan op fransegat.dezoncorporatie.nl 

of scan de QR-code.



Met zonnepanelen van Veenvesters krijgt u alle voordelen van zonnepanelen, zonder gedoe. 

Tien feiten over uw deelname op een rijtje:

1. U gebruikt zonnepanelen zonder dat u ze zelf hoeft te kopen. 

2. De huur van uw woning gaat nooit omhoog door zonnepanelen. 

3. De servicekosten van de zonnepanelen blijven elk jaar hetzelfde.  

4. U kunt de opbrengst van uw zonnepanelen zelf bekijken via een website. Hiervoor krijgt u inloggegevens. 

5. Wij zorgen dat uw zonnepanelen goed blijven werken. Is er onverwacht een storing? Dan lossen wij die 

zo snel mogelijk op. 

6. U blijft klant bij uw eigen energieleverancier. Heeft u daar voordelen, omdat u bijvoorbeeld al heel lang 

klant bent? Dan blijven die gewoon gelden. 

7. U gebruikt de zonnepanelen zolang u de woning huurt. Als u de huur van de woning opzegt, stopt de 

overeenkomst voor zonnepanelen ook. 

8. Van mei tot en met juli wekken de zonnepanelen de meeste stroom op. In Nederland schijnt de zon dan 

het meest en de temperatuur is deze maanden optimaal. 

9. Dankzij zonnestroom gaat u straks bewuster om met energie. 

10. U doet iets goeds voor het milieu! Met bijvoorbeeld 6 zonnepanelen bespaart u jaarlijks al:

Wist u dat...

920 kg C02-uitstoot
Dit staat gelijk aan de CO2-

opslag van 42 bomen

Of 15 ritjes met de auto van 

Veenendaal naar Parijs



Hoe gaat het nu verder?

1 Kiezen voor zonnepanelen

Heeft u alles goed doorgelezen en wilt u zonnepanelen? Dat is mooi! 

U kunt de overeenkomst bij deze folder direct ondertekenen en 

terugsturen in de antwoordenvelop. Online ondertekenen kan ook, 

via de QR-code op de achterkant van deze folder.

2 Afspraken plannen

Onze planner belt u binnen een aantal weken op om twee afspraken 

in te plannen: de schouw en de installatie.

3 Schouw & installatie

Tijdens de schouw komt de installateur bij u langs. Hij of zij kijkt samen 

met u hoe we de zonnepanelen installeren. Op de dag van installatie 

zetten we een steiger voor uw woning. We plaatsen de zonnepanelen 

op het dak en sluiten ze aan op uw meterkast.

4 Geniet van de zon!

Wij controleren of alles goed werkt. Dan sturen wij u inloggegevens 

voor de website waarop u de opbrengst van uw zonnepanelen kunt 

bekijken. Ook houden we in de gaten of de panelen goed werken. Als 

er een storing is komen wij deze oplossen.



Heeft u vragen?
Wij staan voor u klaar!
Wij nemen contact met u op

Binnenkort neemt een van onze adviseurs contact 

met u op. Onze adviseur geeft u graag meer 

uitleg over zonnepanelen en kan al uw vragen 

beantwoorden. 

Meteen aanmelden?

Onderteken dan de overeenkomst en stuur deze 

terug. Wij plannen dan een afspraak met u in 

voor de installatie. Heeft u nog vragen? Bel of 

e-mail ons gerust. We helpen u graag!

fransegat@dezoncorporatie.nl

088 - 311 03 33
ma-do: 09.00 - 20.00 uur 
vr: 09.00 - 17.30 uur

aanbod i.s.m. 

Direct digitaal ondertekenen? Ga naar:

fransegat.dezoncorporatie.nl/ikdoemee

of scan de QR-code hiernaast.


