3B Wonen
Zonnepanelen op uw
huurwoning

Zonnepanelen op uw huurwoning
3B Wonen gaat zonnepanelen aanbrengen op uw
woning. Deze panelen worden kosteloos aan u
beschikbaar gesteld. U betaalt geen huurverhoging.
In deze folder leest u waarom wij dat doen en wat u
precies kunt verwachten.
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, neem
dan contact op met team Klant, telefoonnummer
(010) 519 14 91.

Waarom krijg ik zonnepanelen?
Duurzaamheid is voor 3B Wonen belangrijk. Wij willen bijdragen aan een beter milieu én onze
huurders laten wonen tegen zo laag mogelijke woonlasten. De corporaties hebben met elkaar
afgesproken dat in de toekomst hun woningen energiezuiniger zijn. Gemiddeld moeten de woningen
in 2020 een energielabel B hebben (Energie-index 1,25). Daarom nemen wij maatregelen om uw
energieverbruik te verminderen. Het plaatsen van zonnepanelen is een van deze maatregelen.

Wat is zonne-energie?
Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. U krijgt op uw woning
zonnepanelen die stroom opwekken. Zonnepanelen zetten de energie van het licht van de zon om in
elektriciteit. Zonnecellen worden ook wel photovoltaïsche cellen genoemd, naar het Griekse woord
licht, photos en de benaming voor elektrische stroom, volt. De afkorting voor photovoltaïsche
panelen is PV-panelen.
Zonnepanelen werken niet alleen als de zon fel schijnt. Zonnepanelen zetten de energie uit licht
om en werken dus ook als het bewolkt is. De bewolking houdt slechts een deel van het zonlicht
tegen.

Voordelen
De voordelen van zonnepanelen op een rij:
 U wekt zelf stroom op, dus u krijgt een lagere energierekening.
 Er hoeft minder stroom opgewekt te worden in energiecentrales. Hierdoor vermindert de uitstoot
van CO2. Dit is beter voor het milieu.
 U krijgt voor het plaatsen van de zonnepanelen geen huurverhoging.

Hoe zien de zonnepanelen eruit?
Op het dak komen zes zonnepanelen te liggen. De panelen zijn 1,65 meter lang en 1 meter breed.
Per situatie wordt de ligging van de panelen bepaald. We streven er naar om per woningblok een zo
rustig mogelijk beeld te creëren. Vanaf de panelen lopen er kabels naar de omvormer en vanaf de
omvormer gaat er een kabel naar de meterkast. Deze kabel wordt in een witte kabelgoot
weggewerkt.

De installateur komt bij u langs
De installateur maakt een afspraak met u. Hij bespreek tijdens dit bezoek de volgende zaken:
 De werking van de zonnepanelen.
 De plek van de bekabeling en de omvormer en de aansluiting in de meterkast.
 Hoe u bij de netbeheerder moet aanmelden dat u zonnepanelen heeft.
 Wat de werkzaamheden inhouden.
Het bezoek duurt maximaal een half uur. Wij vragen u ook een akkoordverklaring te tekenen omdat
de zonnepanelen eigendom blijven van 3B Wonen. Als u akkoord bent, maakt de installateur een
afspraak met u om de zonnepanelen te plaatsen.

De installatie dag
De zonnepanelen aan de buitenzijde worden zo veel mogelijk per woningblok aangebracht.
Als de zonnepanelen op het dak liggen, moeten ze binnen worden aangesloten. De monteur gaat de
omvormer ophangen, de kabels aanbrengen en de groepenkast aanpassen. Tijdens de
werkzaamheden in huis moet er iemand thuis zijn. Na de werkzaamheden geeft de monteur een
korte uitleg over de werking van de installatie en laat een korte handleiding achter. De monteur
vraagt u het opleveringsformulier te tekenen.

Als u de beschikking heeft over internet, kunt u de opbrengst via de computer of via de app
monitoren. De monteur legt uit hoe u dit kunt doen en laat een instructie achter. Het is handig
wanneer u de gegevens van uw wifi bij de hand heeft. 3B Wonen is niet verantwoordelijk voor de
werking van de monitoring via internet. U kunt altijd via uw elektriciteitsmeter of omvormer kijken
of uw zonnepanelen werken.

Garantie
Zonnepanelen zijn in principe onderhoudsarm. De leverancier geeft garantie op de panelen.
Mocht uw installatie niet werken, dan kunt u contact opnemen met 3B Wonen via telefoonnummer
(010) 519 14 91.

Geef door aan uw netbeheerder dat u zonnepanelen heeft
Op de website www.energieleveren.nl moet u zelf doorgeven dat er zonnepanelen op uw dak zijn
geplaatst. Dit is wettelijk verplicht. Door te registreren weet uw netbeheerder STEDIN hoeveel
energie er op het energienet komt.

Bij vermogen vult u 1620 Wp in.
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