ZONNEPANELEN:
GOED VOOR U
EN VOOR HET
KLIMAAT

Doe nu mee!
Wilt u besparen op uw energiekosten? Kies dan voor zonne
panelen: goed voor uw portemonnee én voor het klimaat.
U kunt nu zonnepanelen bij ons aanvragen. Dan regelen
wij de rest: van professioneel advies tot installatie en
onderhoud. U hoeft zelf niets te doen!

BESPAREN OP UW ENERGIEKOSTEN?
VRAAG ZONNEPANELEN AAN!
Goed nieuws: uw dak lijkt geschikt voor zonnepanelen. Hiermee kunt u direct besparen
op uw energiekosten. Kiest u voor zonnepanelen via Zayaz? Dan hoeft u zelf niets te doen.
Onze installateur plaatst de zonnepanelen op uw dak. Wij betalen de kosten voor aan
schaf en installatie én regelen het onderhoud.
Maandelijkse bijdrage
Voor het gebruik van de zonnepanelen betaalt u
elke maand een vast bedrag naast uw huur, ook
wel: gebruiksvergoeding. Dit bedrag blijft hetzelfde
zolang u in de woning woont. Hoeveel vergoeding u
betaalt, hangt af van het aantal zonnepanelen dat u
kiest. Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld.

Aantal panelen

Gemiddelde energie
opbrengst per jaar

Direct besparen
Met zonnepanelen op uw dak bespaart u vanaf
de eerste dag! De besparing op uw energiekosten
is altijd hoger dan het bedrag dat u aan ons moet
betalen. We gaan er dan vanuit dat uw energie
verbruik gelijk blijft. Via een handige app kunt
u de opbrengst van uw zonnepanelen bekijken.

Gemiddelde
opbrengst per maand
in euro's**

U betaald per
maand*

Uw voordeel per
maand**

6

1892 kWh

€ 23,65

€ 11,33

€ 12,32

8

2522 kWh

€ 31,53

€ 13,75

€ 17,78

10

3153 kWh

€ 39,42

€ 16,13

€ 23,29

* Dit is een vast bedrag per maand (ook wel:
gebruiksvergoeding). Het bedrag blijft
hetzelfde zolang u in de woning woont.

** De gemiddelde opbrengst is gebaseerd op een ideale ligging van de
panelen, en een gemiddelde zomer. Uw voordeel kan in de praktijk wat
meer of juist wat minder zijn.

bart van der elst
Secretaris HV Martinipad

Het plaatsen van de panelen was in een halve dag gepiept,
we hebben er totaal geen rommel van gehad. Ik ben onder
de indruk van het aantal kilowattuur dat ik al heb terug
geleverd. In onze wijk zijn alle gebruikers heel tevreden.
Op deze manier helpen we het milieu én onze eigen
portemonnee een handje.
Heeft zonnepanelen sinds 2020.

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?
U kunt kiezen voor 6, 8 of 10 zonnepanelen.
Hoe meer zonnepanelen, hoe meer u bespaart.
Uw energieverbruik speelt natuurlijk ook een rol,
net als de ligging van uw dak ten opzichte van de
zon. Onze installateur Kemkens Solar helpt u
graag om een goede keuze te maken in het aantal
zonnepanelen. Als u meedoet, krijgt u van hen
een persoonlijk advies dat past bij uw situatie.
Hoeveel bespaar ik?
Uw besparing hangt af van de ligging van uw dak,
het aantal zonnepanelen en zonuren. Hoe meer
zonuren, hoe meer u bespaart. Maar ook op een
bewolkte dag wekken uw zonnepanelen energie
op. Tijdens een persoonlijk adviesgesprek rekent
Kemkens Solar de besparing graag voor u uit.

Hoe kan ik meedoen?
1.	Vraag een persoonlijk adviesgesprek
aan bij Kemkens Solar via:
www.kemkens.nl/zonnepanelen/zayaz
Of bel: 088 5050 326
2.	Een medewerker van Kemkens Solar komt bij
u langs om uw situatie te bespreken. U krijgt
vervolgens een advies op maat. Hierin staat
bijvoorbeeld hoeveel zonnepanelen voor uw
situatie geschikt zijn, hoeveel deze opbrengen
en wat uw maandelijkse bijdrage zou worden.
3.	Bent u tevreden over het advies en besluit
u mee te doen? Pas dan hoeft u de overeen
komst met Kemkens Solar / Zayaz definitief
te ondertekenen.
4.	Kemkens Solar maakt vervolgens een afspraak
met u om de zonnepanelen te plaatsen.

Ja, ik wil zonnepanelen!
Vraag dan nu uw persoonlijke adviesgesprek aan bij Kemkens Solar via:
www.kemkens.nl/zonnepanelen/zayaz of bel direct: 088 5050 326

Direct aanmelden en een afspraak plannen?
Ga naar: www.kemkens.nl/zonnepanelen/zayaz
Of bel: 088 5050 326
Kemkens Solar is telefonisch bereikbaar op
werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur.
Vragen voor Zayaz?
U kunt ons bellen op 073 - 648 24 00. Of stuur een
e-mail naar klantenservice@zayaz.nl. U bent tij
dens kantooruren uiteraard ook van harte welkom
op ons kantoor (Eekbrouwersweg 8). Maak dan
vooraf wel even een afspraak via www.zayaz.nl.

Geen brief gehad?
Mogelijk krijgt u in de toekomst een aanbod om
mee te doen. Heeft u vragen over zonnepanelen?
Neem gerust contact met ons op. Of kijk op
www.zayaz.nl/zonnepanelen.
Dit speciale aanbod voor zonnepanelen
verzorgen wij in samenwerking met:

