Z O N N E PA N E L E N

Profiteer nu van de voordelen van
zonnepanelen op uw huurwoning
Wilt u goedkoper wonen en bijdragen aan een beter milieu? Maak
gebruik van de zon! Intermaris biedt u de mogelijkheid om te
kiezen voor zonnepanelen. Wij betalen de zonnepanelen en zorgen
voor de installatie en het onderhoud. U levert een bijdrage in de
vorm van een kleine huurverhoging. Het bedrag wat u bespaart op
uw elektriciteitsverbruik is hoger dan de huurverhoging zodat uw
woonlasten (huur + energiekosten) omlaag gaan. U kiest zelf of en ook
hoeveel zonnepanelen u wilt. In deze folder leest u alle voordelen op een
rij en leggen we uit hoe alles werkt.

Heeft u wel eens nagedacht over
zonnepanelen op uw huurwoning?
Steeds meer mensen kiezen voor zonnepanelen op hun
woning. Dat is ook niet vreemd, want met zonne-energie
bespaart u op de elektriciteitskosten, terwijl het goed is voor
het milieu. U heeft nu de mogelijkheid om te kiezen voor
zonnepanelen op uw huurwoning en daarmee te profiteren
van de voordelen.

Intermaris
gebruikt de zon!
Kiest u ook voor zonnepanelen? In deze folder leest u hoeveel
u gemiddeld kunt besparen op uw energiekosten. Het aantal
zonnepanelen stemmen we af op uw energieverbruik. Tijdens een
afspraak bij u thuis nemen we deze informatie met u door.

U betaalt minder
aan electriciteit

Zo kunt u profiteren
van zonne-energie:

Het grootste voordeel van
zonnepanelen op uw woning is
dat u minder gaat betalen voor
electriciteit. Dat is elke maand
mooi meegenomen.

Wanneer u zonnepanelen op uw
huurwoning wilt, dan kunt u dat
alsvolgt regelen:

U bepaalt zelf
uw besparing
U kunt kiezen tussen 4 of 8
zonnepanelen op uw woning.
Daarmee bepaalt u zelf de hoogte
van de besparing die u kunt
realiseren op uw electriciteit.

- Vul het antwoordformulier
in via de website
www.intermarisgebruiktdezon.nl
- Wij maken een persoonlijke
afspraak met u om alles door te
nemen en antwoord te geven
op al uw vragen, waarna u
kunt aangeven wel of geen
gebruik te maken van het
aanbod van Intermaris
- Heeft u zelf vragen, dan kunt u
bellen met Stabo Bouw,
telefoon 0229 23 26 93.

Gemiddeld
verbruik:
Electriciteit

Alleenstaand

Samenwonend

Gezin (klein)

Gezin (middel)

Gezin (groot)

Alleenstaand
Samenwonend
Gezin (klein)
Gezin (middel)
Gezin (groot)

ca. 1500 kWh
ca. 2500 kWh
ca. 3500 kWh
ca. 4500 kWh
ca. 5000 kWh

Pakket

Vermogen

Opbrengst

Huurverhoging

U bespaart
op elektra

Uw
voordeel

4 zonnepanelen

1000 Wattpiek

900 kWh

E 8.55

E 14.25

E 5.70

8 zonnepanelen

2000 Wattpiek

1800 kWh

E 17.10

E 28.50

E 11.40

Kies ik voor 4 of 8 panelen? Controleer op de eindafrekening van uw energieleverancier hoeveel elektra u verbruikt.
Wij adviseren maximaal 80% van uw gemiddelde verbruik van de afgelopen jaren zelf op te wekken. Prijspeil 2016 op
basis van E 0,19 per kWh

De installatie kost
weinig tijd
Wanneer u kiest voor zonnepanelen op uw
woning, dan zult u weinig hinder hebben
van de installatie. Wij vragen slechts twee
momenten van uw tijd.

1. Inventariseren
van uw woning

2. Aansluiten in
de meterkast

3. Wij melden u aan bij
uw energieleverancier

Wij maken een afspraak met u
om de werkzaamheden aan uw
woning te inventariseren. Dit
duurt slechts 20 minuten.

Na plaatsing van de panelen,
trekken wij een kabel naar uw
meterkast en sluiten de panelen
aan. Dit duurt ongeveer 2,5 uur.

Wij zorgen voor de aanmelding
bij uw energieleverancier, zodat
u daar geen werk van heeft.

U kunt online zien wat er gebeurt
Zodra de zonnepanelen zijn geïnstalleerd op uw woning, krijgt u toegang
tot een website waar u exact kunt zien hoeveel electriciteit u bespaart. Zo
kunt u altijd zien wat er gebeurt.

De voordelen van
zonnepanelen op een rij:

Lagere
energielasten

Weinig hinder
tijdens installatie

Duurzaam,
beter voor milieu

U bespaart op uw
electriciteitskosten

Wij vragen slechts
2,5 uur van uw tijd

U draagt bij aan
een beter milieu

U hoeft
niets te kopen

Uw bespaart
elke maand

U ziet exact
wat er gebeurt

Intermaris betaalt
de zonnepanelen en
de installatie

Met zonnepanelen
op uw woning
bespaart u elke maand

U kunt online
exact zien wat de
besparing is

“De energienota
ging omlaag, dat
scheelt toch weer!”
In 2014 liet Intermaris bij huurwoningen in Zwaag
zonnepanelen plaatsen. De heer Slijkerman, jarenlang
huurder bij Intermaris, was destijds initiatiefnemer
namens de buurt. “Ik ben uiterst tevreden met
de zonnepanelen. Ze liggen nu twee jaar op ons
dak en we hebben zelfs meer stroom opgewekt
als wat er in de folder stond. Ook mijn buren zijn
tevreden en enthousiast. De jaarrekeningen van de
energieleverancier vielen een stuk lager uit. Ik zou het
iedereen aanraden.”

Een samenwerking tussen

Maelsonstraat 12,
1624 NP Hoorn
www.intermarisgebruiktdezon.nl

Gildenweg 27,
1695 GD Blokker
0229 243 604

Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen

