Zonnepanelen op een rijtje Wat past bij mij?
Naam en initiatiefnemer

Zonnepark Welschap

De Groene Zone
met SolarEdge

040Energie met SolarEdge

040Energie
met ‘serie-omvormer’

Iedereen in de ‘postcoderoos
Welschap’

Woningeigenaren

Woningeigenaren

Woningeigenaren

Op de vliegbasis Eindhoven

Op het eigen dak

Ook als delen tijdelijk in schaduw liggen.

Ook als delen tijdelijk in schaduw liggen.

Bij weinig schaduw op dak.

Ja

Nee

Ja

Ja

€ 5.376,-

€ 4.424,-

€ 3.643,-

Niet van toepassing, jaarlijks bespaar je
meer dan je afbetaalt aan de panelen.

Circa 7,5 jaar

(initiatief regionale coöperatie)

(initiatief Gemeente Eindhoven)

Wie kan meedoen?

Ook huurders 5612, 5616, 5617, 5621, 5626,
5627, 5651, 5652, 5653, 5657 en 5658

Waar komen de panelen te liggen?
Moet ik zelf investeren?

Niet op je eigen dak.

Per paneel betaal je € 265,-.

De gemeente schiet de kosten van de
panelen voor en je betaalt ze in 15 jaar af.

Op het eigen dak

Op het eigen dak

Wat kost een installatie van
12 (zwarte) panelen?

€ 3.180,-

Wat is de terugverdientijd?

Circa 9 jaar

Wat moet ik zelf doen en wat
wordt er voor mij geregeld?

Alles wordt geregeld op het
zonnepark

Ook de BTW teruggaaf

Na garantieperiode eventuele reparaties en
onderhoud zelf regelen

Na garantieperiode eventuele reparaties en
onderhoud zelf regelen

Welke garanties krijg ik?

15 jaar 100% korting op de
Energiebelasting. Onderhoud en service

Onderhoud op de gehele installatie.

15 jaar opbrengstgarantie

10 jaar opbrengstgarantie,

10 jaar opbrengstgarantie,

Maar dit bedrag hoef je niet meteen
beschikbaar te hebben.

Alles wordt geregeld

Bij zuidligging van panelen.

Installatie wordt geregeld

15 jaar garantie op de omvormer

Circa 6 jaar

Bij zuidligging van panelen.

Installatie wordt geregeld

15 jaar garantie op de omvormer

100% door het park.

Wat moet ik doen als ik mijn huis
verkoop?

Als je buiten de postcoderoos gaat
wonen moet je de deelname
verkopen. Het zonnepark helpt hierbij.

Panelen meeverkopen met het huis

Panelen meeverkopen met het huis

Panelen meeverkopen met het huis

Overheidsregelingen

Gedurende 15 jaar hoef je geen
energiebelasting op stroom te
betalen. Dit scheelt in de meeste gevallen

Salderingsregeling tot 2020

Salderingsregeling tot 2020

Salderingsregeling tot 2020

En hoeveel kost deze installatie
per Wp?

€ 1,01 per Wattpiek

€ 1,60 per Wattpiek

€ 1,32 per Wattpiek

€ 1,08 per Wattpiek

Waar vind ik meer info?

www.040energie.nl/welschap

www.degroenezone.nl

www.040energie.nl

www.040energie.nl

De lening (zonder extra kosten) vervroegd
aflossen

Daarna komt een nieuwe regeling.

Daarna komt een nieuwe regeling.

Daarna komt een nieuwe regeling.

meer dan de helft van de stroomkosten.
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