14

VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

ZONNEPANELEN?
LAAT U THUIS INFORMEREN
Elk jaar licht de HBV een thema uit in de Vizier. Dit jaar is dat het
onderwerp zonnepanelen. We krijgen hier namelijk veel vragen over
van huurders. Terwijl ze nuttig en besparend zijn, ook voor u!
De keuze voor zonnepanelen levert bij veel mensen

Hoeveel panelen passen bij uw verbruik?

vragen op: is mijn dak wel geschikt? Hoeveel verbruik ik

Ook de jaarafrekening van uw elektraverbruik is van

nu eigenlijk en wat ga ik daarop besparen? Zijn er nog

belang. Daarmee kan Nooter beoordelen hoeveel zonne-

kosten aan verbonden en wat levert het financieel op?

panelen uw woning nodig heeft. Het minimale aantal

Toch hebben tientallen huurders al zonnepanelen laten

zonnepanelen is 6; maximaal zijn het 10 zonnepanelen.

installeren. Het levert energiebesparing en een besparing

Als u alleen bent, heeft u doorgaans maar 6 panelen

in de portemonnee op.

nodig; een gezin zal sneller uitkomen op 10.

Maak een vrijblijvende afspraak

Wat leveren de zonnepanelen u op?

Om het zeker te weten helpt een persoonlijk gesprek met

Het doel van zonnepanelen is dat ze u van (gratis) energie

een deskundige. U kunt een adviseur van installatiebedrijf

voorzien. Door het gebruik van uw eigen opgewekte

Nooter langs laten komen, zonder enige verplichting tot

elektriciteit hoeft u die niet in te kopen van uw energiele-

deelname. Dat is afgesproken met OFW. Op de website

verancier. Daar zit de grote besparing voor u in.

www.ofw.nl staat een link naar meer informatie. Als u het
‘Belangstellingsformulier’ op die pagina invult, neemt de

Dus heeft u interesse?

firma Nooter contact met u op voor een afspraak.

• Vul het Belangstellingsformulier in.
• Firma Nooter neemt contact met u op voor een

Is uw dak geschikt?

afspraak.

De adviseur komt bij u thuis om te beoordelen of uw dak

• Laat u thuis adviseren en denk er rustig over na.

geschikt is voor zonnepanelen. Staan er bijvoorbeeld

• U bent nergens toe verplicht.

bomen voor die het daglicht beperken? Of hindert een
dakkapel de montage? De adviseur weet wat mogelijk is.

Huurders Belangen Vereniging
Postbus 193
8250 AD Dronten
06 - 81 37 54 69
www.huurdersbelangenvereniging.nl

Johan van der Laan en
Claudia van Loveren
Claudia van Loveren (voorzitter)
en Johan van der Laan (secretaris) zijn in november 2018 door
de ledenraad benoemd als bestuursleden van de HBV. De andere twee
leden zijn Netty Wobben (coördinator Dronten) en Geeske Boer (penningmeester en coördinator Swifterbant) Claudia is ook nog coördinator
van Biddinghuizen.
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