Zonnepanelenactie 2019!
We willen zoveel mogelijk leden helpen met de energietransitie. Zelf duurzaam opwekken is een
onderdeel hiervan en vaak een mooi startpunt om te verduurzamen. Ook kan samen inkopen
voordeel opleveren. Ook voor de installateur is het fijner. Hierom gaan we van start met de
Zonnepanelenactie:
• Kosten van inkoop en uitvoering zijn lager
• Scheelt een hoop uitzoekwerk
• Verkoopkosten van de installateur zijn lager

• Overal in de wijk zelfde panelen met vergelijkbaar legplan
• Betrouwbaar aanbod

Zonnepanelenactie - Planning
• 3 wijken: Prinsenbeek, Brabantpark en Belcrum
• Minimaal 20 deelnemers
• Voorselectie gedaan uit 5 installateurs met ‘beste aanbod’ en ‘beste lokale aanbod’
• Selectie installateur

April

• Inschrijven van deelnemers

Mei/juni

• Geselecteerde installateur komt bij je langs voor aanbod op maat

Juni/Juli

• BRES controleert het aanbod

Juli/Augustus

• Deelnemer geeft zelf opdracht en installateur voert uit

Voor Oktober

Zonnepanelenactie - Uitgangspunten
• Veilig werken
• Zwarte panelen van goede kwaliteit
• 10 panelen (2 rijen van 5)
• Gericht op Zuid-Zuid-Oost
• Schaduwvorming en daarom met gebruik van Power Optimizers (meerprijs van ≈ €500)
• Inclusief bijmaken nieuwe groep in meterkast
• Minimaal 10 jaar fabrieksgarantie

• 50% vooraf betalen, 50% achteraf
• BTW teruggave ontzorgd en inbegrepen

• +4% vergoeding voor BRES + lid zijn/worden (€25/jaar)

Zonnepanelenactie - Het aanbod
Beste aanbod

Beste lokale aanbod

Hoppenbrouwers, Udenhout

CF Roovers, Breda

Seraphim 300Wp panelen

JA Solar 300Wp panelen

Aangesloten bij Zonnekeur

Aangesloten bij SunNed

Basisprijs bij 20-30 systemen:

Basisprijs bij 20-30 systemen:

€ 3.611,- excl. BTW

€ 3.884,- excl. BTW

Extra korting bij elke +10 systemen (3/dag)

Geen capaciteit meer

≈+2,5% tot maximaal 12,5%.

Zonnepanelenactie - Terugverdientijd
• 0,23€/kWh - 2700kWh/jaar - Degradatie panelen 0,5%/jaar - Prijsstijging 2%/jaar

-> 15-17% rendement
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Aanmelden
• https://tinyurl.com/collectieveinkoop
• O.V.V. Naam, Wijk, Adres, Telefoonnummer
• ‘Beste aanbod’ of ‘Beste lokale aanbod’
• Voorkeursmoment contactopname (onder werktijd)

