Is uw huis geschikt voor zonnepanelen? Doe de check!
Zonnepanelen kunnen alleen worden geplaatst op grondgebonden woningen.
Een grondgebonden woning is een woning met de voordeur op de begane
grond en met een eigen dak. Bijvoorbeeld een eengezinswoning of
levensloopwoning.
Een appartement of flat is géén grondgebonden woning.
Of het plaatsen van zonnepanelen op uw woning technisch mogelijk is, is
afhankelijk van bijvoorbeeld de vorm van het dak en of er (grote) bomen staan
vlakbij uw huis. Na uw aanvraag vindt een inspectie plaats, om de technische
mogelijkheden te bekijken.

Woont u in een
grondgebonden woning?

NEE

(kijk hierboven voor de uitleg wat een
grondgebonden woning is)

JA

U kunt zonnepanelen
aanvragen.
Gebruik hiervoor het
aanvraagformulier.

LET
OP
We bespreken graag met u de
technische mogelijkheden.
Binnen 5 werkdagen
nemen we contact met u op
voor een afspraak.

U kunt geen zonnepanelen
aanvragen

Ik wil graag zonnepanelen op mijn woning.
Ik ga akkoord met de kosten van € 13,50 per maand. Deze kosten betaal ik
elke maand via de servicekosten.
Ik ga akkoord met de volgende voorwaarden:
• De huurverhoging van € 13,50 wordt (in de maand na het aanbrengen
van de zonnepanelen) opgenomen in de servicekosten van de woning.
•

Plaatsing van de zonnepanelen is afhankelijk van de technische
mogelijkheden van de huurwoning en eventueel geldende wetgeving.

•

Met de zonnepanelen kan ongeveer € 27,00 per maand worden bespaard
op de elektra-rekening. De berekende besparing van € 27,00 per maand
is gebaseerd op een optimale opbrengst-situatie. Aan deze berekening
kunnen géén rechten worden ontleend.

Naam:

………………………………………………………………….……….

Straat:

……………………………………………………………………….….

Postcode:

……………………………………………………………………….….

Woonplaats: ………………………………………………………………….……….
E-mailadres: ………………………………………………………………….……….
Telefoonnummer(s): ……...………………………………………………………….
Dit is de vorm van mijn dak: (zet een kruisje in het vakje)
Plat dak
Datum:

Schuin dak

Rond dak

Weet ik niet

………………………………………………………………….……….

Handtekening huurder: ……………………………………………………….……

Vul dit formulier volledig in en stuur het naar Stadlander:
• via e-mail naar: info@stadlander.nl
• of per post naar: Postbus 203, 4600 AE Bergen op Zoom.

