ENERGIE

Bespaar geld met
zonnepanelen van
Zonnig-Limburg
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!

WAT IS ZONNIG-LIMBURG?

Sinds januari 2015 is het project Zonnig-Limburg van start gegaan.
Samen met 10 andere woningcorporaties hebben wij onze krachten
gebundeld. Wij investeren gezamenlijk grootschalig in zonnepanelen
op minimaal 3.000 huurwoningen in Limburg. Het inkoopvoordeel
dat wij hiermee behalen, laten we toekomen aan onze huurders.
We vinden dit belangrijk omdat hiermee voor veel huurders de
woonlasten verlaagd kunnen worden. Daarnaast willen wij graag
ons woningbezit verduurzamen en bijdragen aan vermindering van
CO2-uitstoot.
WIE KOMT IN AANMERKING?

In principe komen alle huurders die niet in een woongebouw van
vier of meer etages wonen voor zonnepanelen in aanmerking.
Sommige huurders benaderen we actief met een aanbod op maat.
Dat zijn bijvoorbeeld nieuwe huurders en huurders waarbij sowieso
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al energetische maatregelen worden uitgevoerd. Verder kan iedere
huurder van Wonen Limburg die interesse heeft in zonnepanelen,
zich bij ons melden. We bekijken dan of uw huis geschikt is. We
kunnen echter niet al onze huurwoningen voorzien van panelen, dus
op=op.
DIRECT VOORDEEL

Wonen Limburg koopt en installeert de zonnepanelen op uw dak.
De bijdrage die u betaalt is de helft van de maximale opbrengst. Het
restant is 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
circa € 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

MAXIMALE
OPBRENGST
PER MAAND

UW BIJDRAGE
PER MAAND

UW NETTO
VOORDEEL
PER MAAND*

6

€ 22,53

€ 11,26

€ 11,26

7

€ 26,28

€ 13,14

€ 13,14

8

€ 30,03

€ 15,02

€ 15,02

9

€ 33,79

€ 16,89

€ 16,89

10

€ 37,54

€ 18,77

€ 18,77

11

€ 41,30

€ 20,65

€ 20,65

12

€ 45,05

€ 22,53

€ 22,53

*Uitgaande van de maximale opbrengst per maand. De maximale opbrengst in de
tabel hierboven is gebaseerd op een ideale ligging op het zuiden. Uw woning kan een
afwijkende ligging hebben. Uw voordeel kan in de praktijk dus minder zijn.

HEEFT U INTERESSE?

Wilt u weten of uw huis geschikt is voor zonnepanelen? En wat dat
u maandelijks oplevert? Maak dan uw interesse aan ons kenbaar
via onze website wonenlimburg.nl. U ontvangt dan vrijblijvend een
persoonlijk voorstel op maat.
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