Stroom van de zon

Wek zelf energie op en
bespaar kosten

Blij met energie van de zon!

Een mooie kans om kosten te besparen en zuinig
om te gaan met het milieu is het plaatsen van
zonnepanelen. Daarmee bespaart u vanaf dag
één energiekosten, want het daglicht dat op een
zonnepaneel schijnt, wekt elektriciteit op.
Zelfs op een bewolkte dag!

Doet u mee?

In deze folder leest u meer over hoe de
zonnepanelen werken en over de stappen
tussen aanvraag en gebruik.
Lees de brochure goed door. Als u vragen heeft,
kijk dan ook eens op rochdale.nl/zonnepanelen
voor antwoorden op veelgestelde vragen.
Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan
contact op ons via de contactgegevens in de
brief die u bij deze folder kreeg.

Wilt u de zonnepanelen
laten plaatsen?
Stuur dan bijgevoegde akkoordverklaring
ingevuld en ondertekend terug.

Alle info op een rijtje
Met zonnepanelen bespaart u vanaf dag één energiekosten.
Ook een minder zonnige dag levert energie op. Na installatie
heeft u er geen omkijken meer naar!
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Wij investeren
• U hoeft geen eigen geld in te leggen.
• U betaalt maandelijks via de servicekosten
een vaste gebruiksvergoeding.

2 Besparen vanaf 1e dag
• U gebruikt de zonnestroom direct zelf en
bespaart maandelijks op uw energiekosten.
• U werkt meteen aan een beter milieu.

3 Altijd opbrengst
• Vier zonnepanelen leveren ongeveer
1200 kilowatt, en zes ongeveer 1800 kilowatt
per jaar. Ter vergelijking: een huishouden
gebruikt gemiddeld 1900 (1 persoon) à
3000/3500 (2 of meer personen) kilowatt per
jaar. Kortom; de panelen leveren een flinke
besparing!

4 Maatwerk per complex
• Rochdale kiest de beste opties bij uw
woongebouw. Wij checken de ligging van
het dak en wij bepalen welk type panelen
en hoeveel wij aanbieden. Lees alles
hierover in de projectinformatie.
• U kiest of u akkoord gaat.

5 Geen zorgen over het onderhoud
• Meldt u de storing? Wij zorgen ervoor dat het
verholpen wordt.

Let op: wij geloven dat u flink kunt besparen
met zonnepanelen, maar we kunnen het niet
garanderen. U kunt aan deze folder geen
rechten ontlenen.

DIRECT
BESPAREN
MET ZON
NEPANELEN!

Zo werken zonnepanelen
op het dak
1
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De zonnepanelen vangen zonlicht
Zonnestralen en daglicht worden omgezet in
gelijkstroom.
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De omvormer
Zet gelijkstroom om in wisselstroom, zoals wordt
geleverd door het net. De stroom is nu geschikt om
te gebruiken.
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Maak gebruik van uw eigen stroom!
Overdag gebruikt u zelf de opgewekte stroom.
Het is goed voor uw portemonnee om de was- en
afwasmachine overdag te laten draaien.

Zo werkt het
in uw portemonnee

=
€

Zonnepanelen hebben geen invloed op de
huurprijs van uw woning. Dus ook niet op
uw huurtoeslag als u die ontvangt.
Wij verwerken de gebruiksvergoeding van de
zonnepanelen in de servicekosten. U betaalt
Rochdale een vast bedrag per maand.
Wij hebben de gebruiksvergoeding
zo berekend dat u zelfs ondanks een
regenachtig jaar nog kan besparen op uw
energielasten.
De stroom die u niet gebruikt gaat naar het
energienet. U krijgt hiervoor een vergoeding
van uw energieleverancier. Dit bedrag ziet u
op uw jaarlijkse eindafrekening. Let op! Dit
geldt tot 1 januari 2023. Daarna wordt het tot
2030 in stappen afgebouwd.
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Terug het net op
De stroom die u niet gebruikt vloeit
terug het net in.
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