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Zonnepanelen
op je
dak

Opbrengst zonnepanelen geheel voor
bewoners Area

Jouw woning is aan de beurt

Bij Area staat duurzaamheid hoog in het
vaandel.
Tussen 2018 en 2020 legt Area bij zoveel
mogelijk woningen zonnepanelen. Area kiest
er voor om kosteloos wijkgericht
zonnepanelen te leggen. We bekijken daarbij
of een woning geschikt is.
Area heeft als doelstelling de woonlasten
van bewoners te verlagen. Daarom is de
opbrengst helemaal voor de bewoners.
De plaatsing van zonnepanelen levert een
aanzienlijke besparing op de energielasten.

Onze partner voor zonnepanelen: Tenten
Solar heeft het dak van jouw woning
beoordeelt op geschiktheid voor
zonnepanelen. Het dakoppervlak
is geschikt om 6 tot 9 zonnepanelen aan te
brengen voor het opwekken van stroom.
6 Zonnepanelen leveren gemiddeld 1200 kWh
per jaar op, dat is circa € 240,-. 9 Panelen
leveren gemiddeld 1800 kWh per jaar, dat is
circa € 360,- per jaar. De exacte opbrengst
is afhankelijk van de ligging, oriëntatie en
hellingshoek van een dak.
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Wat gaan we doen?
Zonnepanelen voor jouw individueel
elektraverbruik
De zonnepanelen die we op het dak
van jouw huis leggen zijn voor je eigen
elektraverbruik. De zonnepanelen worden
aangesloten op een omvormer. Deze
omvormer wordt aangesloten op jouw
meterkast. Op het moment dat dit gebeurt
wordt de elektriciteit van je woning even
afgesloten.
Voor de aanleg en installatie van de
zonnepanelen hebben we jouw toestemming
nodig.
De elektriciteitsmeter, registratie via
jouw emailadres
Onze installateur Tenten Solar meldt
elke installatie aan bij de netbeheerder, die
daarop contact legt met de
energieleveranciers via
energieleveren.nl. Dit kan alleen met jouw
e-mailadres. De netbeheerder controleert of
jouw elektriciteitsmeter geschikt is om de
opgewekte elektriciteit terug te leveren aan
het net.
De energieleveranciers en netbeheerder
hebben alleen contact met jou via e-mail.
Wanneer jouw meter niet geschikt is, dan
meldt de netwerkbeheerder dat aan jou via
de mail. De meter wordt dan door de
netbeheerder vervangen door een nieuwe.
Alleen jij zelf én de energieleverancier
kunnen de digitale meter uitlezen. Verder
heeft niemand inzage in jouw
verbruiksgegevens.

Wat vragen we van jou?
We vragen jou bijgevoegde
antwoordformulier in te vullen en terug te
sturen. Als je meedoet, geef je
toestemming voor gebruik van je
e-mail voor de aanmelding bij
energieleveren.nl.
Ook vragen we om je te reageren op mail
van jouw energieleverancier en netbeheerder
zodat je installatie in gebruik kan worden
genomen.
Overlast
De plaatsing van de zonnepanelen brengt
weinig overlast met zich mee. Binnen
een dag zijn ze geplaatst.
Voor het aanbrengen van kabels en
installatie moeten medewerkers bij jou
binnen zijn en moet er misschien geboord
worden. Tenten Solar heeft dit in een halve
dag uitgevoerd. Vooraf maken ze een
afspraak met jou om een en ander te
bespreken.
Alvast energie besparen?
Kijk op energiebesparenmetarea.nl of maak
een afspraak met een van onze
energiecoaches via info@areawonen.nl
Contactgegevens Tenten Solar
Mailadres: info@tentensolar.nl
Telefoonnummer: 0544 353348

Monitoring
Via jouw e-mailadres kun je op een
smartphone, tablet of computer zelf zien
hoeveel stroom jouw zonnepanelen
opwekken.
Tenten Solar kan op afstand zien hoeveel
stroom wordt opgewekt en of de
zonnepanelen nog goed werken. Area kan
zien hoeveel stroom er Area-breed wordt
opgewekt.
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