Gefeliciteerd!
Je hebt zonnepanelen.
Dat is goed nieuws voor
je portemonnee maar ook
voor het milieu.

Zonnepanelen

Informatiefolder 2019-2020
Wat moet je weten en wat kun je verwachten?

Geïnstalleerd door onze leverancier:

Wat moet je weten?
Wat kun je verwachten?
Zonnepanelen
Op jouw dak liggen hoogwaardige en
hoog vermogen zonnepanelen van
AEG. Ieder paneel heeft een vermogen
van 300 Watt, op dit moment is 285
Watt per paneel heel gangbaar.
We gebruiken voor dit systeem de panelen van AEG, een
bekend en degelijk Duits consumentenmerk (bekend van o.a.
koelkasten, wasmachines e.d.). Het paneel is
door Solar Insurance en Finance erkend en
voldoet aan alle Europese keurmerken zoals
Tüv, PV Cycle, UL, IEC & ISO.

Meterkast
In jouw meterkast is één of meer aanpassingen
gedaan. In ieder geval is er een nieuwe groep
in de meterkast geplaatst. Deze extra groep
is speciaal voor de zonnestroominstallatie en
wordt aangeduid met een sticker.

Omvormer
Op zolder hangt de omvormer van het merk Goodwe.
Deze omvormer zet de stroom om die van het zonnepaneel
komt, naar stroom dat uit uw stopcontact komt.

Omvormer
Deze omvormer zet de opgewekte
energie van jouw zonnepanelen
om in bruikbare stroom.

Doordat iedere woning een eigen omvormer heeft zal de
opbrengst zo hoog mogelijk zijn. Ook hangt naast de omvormer
een energiemeter van het merk Landys Gyr, hierop is de
opbrengst zichtbaar.

Hoe activeren?

Als je bent ingelogd kun je veel meer zien dan alleen het aantal kWh
elektriciteit dat is opgewekt sinds de installatie. Zo zie je ook wat de

1.

Ga naar https://portaal.sundata.nl

2.

Log in met jouw postcode en het

is en wat de totale besparing in euro’s is sinds installatie van het

nummer op jouw opbrengstmeter

zonnestroomsysteem.

opbrengst in kWh per maand is, wat de besparing in euro’s per maand

Expert tip:
Op jouw mobiele telefoon kun je ook deze website
toevoegen aan het startscherm. Zoek hiervoor de
website op en gebruik in de instellingen van de
browser de optie ’zet op beginscherm’.

Wat leveren jouw zonnepanelen op?
Met zonnepanelen op je dak wek je zelf elekticiteit op. Daardoor wordt de rekening van jouw
energieleverancier lager. Zo hou je per maand meer geld over en ben je duurzaam bezig!
MINDER ENERGIEKOSTEN

SERVICEKOSTEN

Je betaalt per maand
minder aan je
energieleverancier*

Je betaalt per maand
aan servicekosten
dus buiten netto huur

BESPARING

€

Jouw besparing of
winst per maand

OPBRENGST PANELEN
De gemiddelde
opbrengst van het
aantal zonnepanelen
op jaarbasis.

4 zonnepanelen

€ 16,-

-

€ 8,-

=

€ 8,-

900 kWh*

6 zonnepanelen

€ 24,-

-

€ 11,-

=

€ 13,-

1350 kWh*

8 zonnepanelen

€ 32,-

-

€ 15,-

=

€ 17,-

1800 kWh*

10 zonnepanelen

€ 39,-

-

€ 19,-

=

€ 20,-

2250 kWh*

* wij rekenen gemiddeld met een kWh prijs van €0,21 | Bovenstaande bedragen zijn afgerond | # Het aantal panelen is afhankelijk van de ruimte op het dak

Meer weten?

Bezoek onze website:

Mail naar info@jouwthuis.com

www.jouwthuis.com

of bel 06 - 82508626

www.portaal.nl/jouwthuis

