ZONNEPANELEN BESCHIKBAAR
ÉN BETAALBAAR VOOR IEDEREEN
Doet u ook mee?
Met zonnepanelen wekt u uw eigen stroom op. Zo hoeft u minder stroom van
uw energieleverancier af te nemen. Dat is goed voor het milieu én voor uw
portemonnee. Daarom biedt Zayaz nu zonnepanelen aan tegen gunstige
voorwaarden. Samen met onze samenwerkingspartner Greenchoice regelen
wij alles voor u! In deze folder leest u hier meer over.

ZONNEPANELEN: GOED VOOR
MILIEU ÉN PORTEMONNEE!
Zayaz wil het wonen voor iedereen gezond, comfortabel en betaalbaar houden. En we
willen onze woningen in de komende jaren energiezuiniger maken. Bijvoorbeeld met
zonnepanelen. Daarom krijgt u nu de kans om mee te doen aan ons unieke zonneproject.

Hoe meer zon, hoe meer u bespaart
Het aantal zonuren is natuurlijk afhankelijk van het
weer. Daarin kunnen wij u geen garanties geven.
Uiteraard zijn wij er wel verantwoordelijk voor dat
de zonnepanelen goed werken.

Wij regelen het voor u
Als u kiest voor zonnepanelen via Zayaz, dan hoeft
u zelf niets te doen. Onze samenwerkingspartner
Greenchoice plaatst de zonnepanelen op uw dak.
Zayaz betaalt alle kosten voor aanschaf en installa
tie, én regelt het onderhoud.

Hoe meer zonnepanelen, hoe meer u bespaart
U kunt kiezen voor 6, 8 of 10 zonnepanelen.
Uiteraard krijgt u hierover uitgebreid persoonlijk
advies, afgestemd op uw situatie. Onze samen
werkingspartner Greenchoice komt bij u langs
om dit met u te bespreken.

Dit bedrag blijft hetzelfde zolang u in de woning
woont. Hoeveel servicekosten u betaalt, hangt af van
het aantal zonnepanelen dat u kiest.
U bespaart altijd!
Met zonnepanelen bespaart u op uw energiekosten.
Die besparing is altijd hoger dan de servicekosten
die u elke maand betaalt. We gaan er dan vanuit dat
uw energieverbruik ongeveer gelijk blijft. Hieronder
vindt u een rekenvoorbeeld.

U betaalt een vast bedrag per maand
Voor de zonnepanelen betaalt u elke maand service
kosten. Dat is een vast bedrag naast uw huur.

Aantal panelen
6

Gemiddelde energie
opbrengst per jaar

Gemiddelde
opbrengst per maand
in euro's**

1682 kWh

U betaalt per maand*

Uw voordeel per
maand**

€ 21,02

€ 11,33

€ 9,69

8

2242 kWh

€ 28,03

€ 13,75

€ 14,28

10

2803 kWh

€ 35,04

€ 16,13

€ 18,91

* De servicekosten zijn elke maand hetzelfde. Deze worden niet
verhoogd met de jaarlijkse huurverhoging.
** De gemiddelde opbrengst in de tabel hierboven is gebaseerd op
een ideale ligging van de woning en een gemiddelde zomer. Uw
woning kan een afwijkende ligging hebben. Uw voordeel kan in de
praktijk dus iets meer of minder zijn.

Zonnepanelen aanvragen: zo werkt het
U krijgt binnenkort een brief met meer informatie
van Greenchoice. Vervolgens kunt u een aanvraag
indienen via de website www.barryenberend.nl/
zayaz. Uiteraard zit u dan nog nergens aan vast!

Eerst neemt Greenchoice contact met u op voor
een afspraak. Zij komen bij u langs om uw persoon
lijke situatie te bespreken. Vervolgens krijgt u een
advies. Daarin staat bijvoorbeeld hoeveel zonne
panelen het beste zijn voor uw situatie. En de
servicekosten waar u rekening mee moet houden.
Op basis van dit advies kunt u besluiten of u de
zonnepanelen laat plaatsen of niet.
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust!
U kunt ons bellen op 073 - 648 24 00. Of stuur een
e-mail naar klantenservice@zayaz.nl. U bent tijdens
kantooruren uiteraard ook van harte welkom op
ons kantoor (Eekbrouwersweg 8). Maak dan vooraf
wel even een afspraak.

