
 

 

 

 
 

Bijlage 
Interesseformulier Zonnepanelen De Vloed 
 
 
 
Zonnepanelen 
’thuis biedt huurders sinds begin 2017 de kans om zonnepanelen aan te laten leggen. Vele huurders 
kozen al voor zonnestroom en besparen op energiekosten. Goed voor het milieu en voor de 
portemonnee.    
 
Zonnepanelen voor een vast bedrag per maand 
De zonnepanelen betaalt u via de servicekosten. Het bedrag blijft 25 jaar hetzelfde en heeft geen 
invloed op de huurprijs.  
  
Uw voordeel is altijd hoger dan de kosten 
Hoeveel uw voordeel precies is, hangt af van het aantal panelen, de zonuren, de ligging van het dak, 
schaduw en de actuele prijs van stroom. Bij het schouwbezoek bekijkt de monteur uw situatie. U krijgt 
dan een berekening op maat. Hieronder ziet u wat het voordeel per maand gemiddeld kán zijn. 
 

 
Gemiddelde 
Opbrengst 
per jaar 

Gemiddelde  
opbrengst per maand 
bij €0,211 per kWh 

U betaalt aan 
servicekosten 
per maand 

Gemiddeld 
voordeel 
per maand 

Gemiddeld 
voordeel 
per jaar 

6 panelen 1680 kWh € 29,54 € 16,09 € 13,45 € 161 

8 panelen 2240 kWh € 39,39 € 20,07 € 19,31 € 232 

9 panelen 2520 kWh € 44,31 € 22,42 € 21,89 € 263 

10 panelen 2800 kWh € 49,23 € 24,08 € 25,15 € 302 

12 panelen 3360 kWh € 59,08 € 27,91 € 31,17 € 374 

 
 
Wilt u ook weten of u kunt profiteren van zonnestroom?  
Schrijf u in via de website www.mijn-thuis.nl. Of stuur het bijgevoegde interesseformulier uiterlijk 12 
maart in de antwoordenvelop naar ’thuis. Een postzegel is niet nodig. Het formulier kunt u ook als 
foto mailen naar t.maassen@mijn-thuis.nl. 
 
Heeft u interesse dan maakt de installateur een afspraak voor een vrijblijvend schouwbezoek 
Hij of zij kijkt of de ligging van uw dak geschikt is en u krijgt een persoonlijke berekening van de 
opbrengst. Daarna beslist u of u mee doet en hoeveel panelen u kiest.  
 
U beslist uiterlijk tijdens de technische woningopname of u interesse heeft om mee te doen 
Meldt u zich op tijd aan? Dan kunnen we uw aanvraag meenemen in het project en plaatsen we de 
panelen tijdens de werkzaamheden. Kiest u op een later moment voor zonnepanelen? Dan worden de 
panelen via de reguliere weg pas na afloop van het project geplaatst.  
 
Heeft u nog vragen 

Kijk dan eens op www.mijn-thuis.nl/ik-huur/duurzaam-wonen/zonnepanelen/. Of neem contact op met 

Stef Verhoeven, sociaal projectleider bij ’thuis. Stef is bereikbaar op werkdagen (behalve dinsdag) 
van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer (040) 24 99 876 of via e-mail s.verhoeven@mijn-thuis.nl 
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INTERESSEFORMULIER ZONNEPANELEN 
Project De Vloed 

(t.a.v. Stef Verhoeven, sociaal projectleider) 
 

 
 
Naam   : …………………………………………… 
 
Adres   : …………………………………………… 
 
E-mailadres  : …………………………………………… 
 
Telefoonnummer : …………………………………………… 
 
 

 Ja, ik wil graag zonnepanelen op mijn woning.  
Ik vind het goed dat de installateur met mij contact opneemt voor een vrijblijvende 
afspraak. Daarna beslis ik of ik mee doe.  
 

 
 
 
 
 
Handtekening : …………………………………………… 
 
 
Datum   : …………………………………………… 
 
 
 
 
 
Wij verzoeken u dit formulier uiterlijk 12 maart ingevuld en ondertekend terug te sturen.  

Dat kan via:  

- de bijgevoegde antwoordenvelop (een postzegel is niet nodig) 

- door dit formulier via e-mail te sturen naar s.verhoeven@mijn-thuis.nl 
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