Waarom deze actie?
Heel veel buurtbewoners hebben de keuze al gemaakt voor zonnepanelen. Bijna één op de drie woningen
heeft zonnepanelen op het dak, maar er zijn nog daken leeg. En onze woningen zijn heel erg geschikt voor
zonnepanelen. Wanneer volgt uw dak? In de afgelopen jaren zijn er al 10 woningen in de Pedagogenbuurt
voorzien van zonnepanelen via de Zon op Zeist actie door Green Recovery die uitstekend functioneren en
waarbij de aanleg probleemloos is verlopen.

Mijn Groene Huis organiseert elk jaar de collectieve actie voor zonnepanelen 'Zon op Zeist'. Een van de
onderdelen van de actie is de selectie van een betrouwbare partner die een collectief aanbod maakt voor
heel Zeist. Dat is Green Recovery. De energie-ambassadeurs van Mijn Groene Huis die ook actief zijn voor
Pedagogenbuurt Duurzaam bevelen deze collectieve actie van harte aan.

Informatiebijeenkomst
Op dinsdag 11 mei om 20.00 uur lichten we alles uitgebreid toe in een
online bijeenkomst die georganiseerd wordt door Mijn Groene Huis. Bart
Willem Smink van Green Recovery bespreekt dan ook het specifieke
aanbod voor een Pedagogenbuurt- woning.

Kun je niet deelnemen aan digitale informatie bijeenkomst dan kun je ook
alle informatie vinden op www.zonopzeist.nu en over het specifieke
aanbod voor de Pedagogenbuurt op www.pedagogenbuurtduurzaam.nl
verder kun je altijd direct contact opnemen met Bart Willem via
www.greenrecovery.nl

Aanmelden voor de bijeenkomst op 11 mei via www.zonopzeist.nu klik op
'Geef je op voor een informatiebijeenkomst'.

Het aanbod voor de Pedagogenbuurt
Met de panelen in dit aanbod passen er 11 panelen op het dak van een Pedagogenbuurtwoning.
Dat betekent:
Verwachte opbrengst: 3600 - 3900 kWh per jaar (op basis van vergelijkbare systemen in de wijk).
Installatie:
11 x LONGi solar 375 Wattpiek panelen.
1 x Solaredge omvormer.
11 x Solaredge optimizer.
Volledige installatie inclusief kabeltraject naar de meterkast en installatie in de meterkast conform de
NEN1010-eisen.
Monitoring totaal opbrengst en per paneel in de Solaredge app.
Verzorgen van de

BTW teruggave.

Lidmaatschap Garantiefonds SGZE.
Een ervaren partner: Green Recovery is bekend met de woningen, 10 installaties succesvol opgeleverd.
Drone foto van installatie na oplevering.

Kosten: €4250

inclusief BTW - netto investering:

€3512,40

ivm BTW teruggave.

Burenkorting

Aantal buren

Korting

2

€ 150

3

€ 250

4

€ 325

5+

€ 350

Wanneer er in de wijk meerdere mensen tegelijk via dit aanbod zonnepanelen
aanschaffen krijg je de burenkorting. Dit kan oplopen tot

€350

per installatie.

Het loont dus om met meer mensen deze duurzame stap te zetten. Je hoeft
voor de burenkorting niet naaste buur te zijn. Als je een paar huizen verderop
woont krijg je ook de burenkorting!

Voor meer informatie kijk op:

WWW.ZONOPZEIST.NU
WWW.PEDAGOGENBUURTDUURZAAM.NL

