
Zongenoot

Zonnepanelen voor de huurders van Stadgenoot



Over Zongenoot

Wij financieren zonnepanelen en LED-verlichting

Wij verhuren zonnepanelen aan huurders en Stadgenoot

Wij verhuren LED-verlichting aan Stadgenoot

Wij installeren

Wij incasseren

Wij beheren



In opdracht van: 

Uitvoeringspartner: 

Onder toezicht van: 



Voor wie? 



Wie kunnen er meedoen? 

Huurders in eengezinswoningen: 
Geschikt dak
Passend energieverbruik
Geschikt bevonden door Stadgenoot

Huurders in meergezinswoningen: 
Geschikt dak
Passend energieverbruik
Geschikt bevonden door Stadgenoot
Genoeg interesse



Aanbod, Kosten 
en besparing



Ons aanbod

Zonnepanelen zonder zelf te investeren

Besparen op uw energierekening (u blijft klant!)

Lage prijsgarantie (hele looptijd)

Opbrengstgarantie (hele looptijd)

Kwaliteit en vakkundigheid

Altijd inzicht via een opbrengstenapp

Looptijd: 20 jaar. Verhuizen: einde contract. 



Aantal zonnepanelen Prijs per maand / jaar

4 zonnepanelen € 16,75 / € 201

5 zonnepanelen € 20,93 / € 245

6 zonnepanelen € 25,11 / € 301

8 zonnepanelen € 33,50 / € 402

De kosten

De prijzen worden op 1 januari van elk jaar geïndexeerd volgens de CPI-index 



Rekenvoorbeeld

Aantal zonnepanelen (330 Wp) 6

Opbrengst van de zonnepanelen (in kWh) 1850

Gemiddelde stroomprijs (Eneco, Nuon, Engie) € 0,22 kWh

Verlaging van uw jaarlijkse energierekening (1850 x 0,22) € 407,-

Huurprijs van de zonnepanelen per jaar € 301,-

Uw besparing in het eerste jaar € 106 ,-

Uw besparing



Onze aanpak



Huurders van eengezinswoningen
Wij selecteren een straat/wijk

U ontvangt een aanbieding 

Wij komen langs en bellen iedereen na

Interesse? U vraagt een gratis persoonlijk advies aan

Nog steeds interesse? U tekent het contract (4-12 panelen)

Wij komen schouwen

Na uw goedkeuring komen wij installeren

Wij incasseren, u bespaart



Huurders van meergezinswoningen

Wij selecteren een woongebouw

Wij sturen u een aanbod (4 of 5 panelen + vaste besparing)

Wij komen langs en bellen iedereen na

Interesse? U tekent het contract

Bij voldoende deelname gaan we installeren

Wij incasseren, u bespaart



En gemengde VvE’s dan? 

Onderzoek loopt

In het begin geen mogelijkheden, hopelijk later wel

Uitdaging 1: juridisch

Uitdaging 2: huiseigenaren

Uitdaging 3: salderingsrisico



De installatie





Eengezinswoningen

Maximale duur installatie: 1 dagdeel

Twee monteurs leggen zonnepanelen

Elektricien sluit ze aan

Kabel via dakdoorvoer naar de meterkast

Kabeltraject is tijdens de schouw vastgelegd, met uw toestemming

Geen omvormer in huis, alleen een kastje in de meterkast



Meergezinswoningen

Gemiddelde duur installatie: 1 – 2 weken

Eerst het dakwerk: onderconstructie, ballast en zonnepanelen

Daarna de woning aansluiten
Kabel via dakdoorvoeren en mantelbuizen

Kabel via buitenkant of trappenhuis

Duur van werkzaamheden in uw woning: 2-3 uur







Hoe nu verder?



Voortgang

Nu – juni: 
afronden financiering en samenwerkingsovereenkomst

werkplanning maken (complexen en volgorde vastleggen)

Voorbereiden huurderscommunicatie

Deze zomer: start werving bij prioritaire complexen

Na de zomer: start werving bij eengezinswoningen

Looptijd: 4 jaar | Doelstelling: 7000 woningen aansluiten



“Dankzij Zongenoot kunnen huurders van 
Stadgenoot nu ook profiteren van 
zonnepanelen! Bij een gelijk energieverbruik 
bespaart u op uw energierekening én uw CO2-
uitstoot. Huurgenoot adviseert positief over dit 
aanbod.”

- Erwin Vleerlaag, voorzitter Huurgenoot -



Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar. 

Telefoon: 088-3110345 (ma-do 09:00-20:30 | vr tot 17:30)  

E-mail: info@zongenoot.nl

Website: www.zongenoot.nl


