Wij steken energie in duurzaamheid!

Zonne-energie voor iedereen.
Ook voor de eigenwoningbezitter
Stadlander is aangenaam verrast over de grote aanhoudende vraag van huurders voor het plaatsen van
zonne-energiepanelen. De woningcorporatie maakt het nu mogelijk dat ook particuliere huiseigenaren mee kunnen
proﬁteren van het project ‘Zonne-energie voor iedereen’. Want veel eigenwoningbezitters benaderen Stadlander
met de vraag of ze de sets zonnepanelen kunnen kopen.
,,Als betrokken corporatie hebben we een brede opvatting over onze rol in de samenleving, maar Stadlander is
geen distributeur van zonnepanelen. Vandaar dat we hebben gezocht naar een oplossing in samenwerking met
onze installatiepartners van zonne-energiepanelen,’’ aldus Wim van den Bergh, manager Vastgoed.
Stadlander heeft met Delta Techniek in Sint Philipsland afspraken gemaakt over de levering van sets van drie of zes
zonnepanelenpakketten tegen vooraf afgesproken prijzen aan eigenwoningbezitters. Op deze manier kunnen
particuliere huiseigenaren eveneens gebruik maken van de inkoopexpertise en het inkoopvolume van Stadlander
en indien gewenst van de installatiedeskundigheid van één van de vier installatiebedrijven.
De twee standaard Stadlanderpakketten bevatten A-kwaliteit zonnepanelen van het fabricaat Canadian Solar
compleet met bevestigingsmateriaal, kabels, bijpassende connectoren en omvormers. Bij de keuze van de
materialen heeft Stadlander gekeken naar het rendement van de panelen op de langere termijn en de kwaliteit en
levensduur van de onderdelen.
De afhaalprijzen bedragen bij alle vier de partners € 1.150,- voor een set met drie panelen en € 2.390,- voor een set
van zes panelen (september 2012). Deze prijzen zijn inclusief BTW en betreﬀen uitsluitend de levering van de
gespeciﬁceerde standaard Stadlander huurderspakketten. Afwijkende afspraken over aantallen, type, kleur,
vermogen, montagewijze, panelen, de montagekosten etc. kunnen belangstellenden zelf overeenkomen met het
installatiebedrijf. Belangstellende eigenwoningbezitters dienen direct contact opnemen met het installatiebedrijf
van hun keuze:
Montage kosten moeten wij ter plaatse bekijken. Deze zijn exclusief.
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Speciﬁcatie standaard Stadlanderpakket met drie zonne-energiepanelen

Drie A-kwaliteit zonnepanelen van het fabricaat Canadian Solar (o.g.) polykristallyn 230 / 235 / 240 Wp, Esdec
aluminium / RVS bevestigingsmateriaal (SolarNRG gebruikt eigen montagemateriaal), UV bestendige
gelijkstroomkabel 2 * 10 meter met bijpassende connectoren. Bij deze set van drie panelen hoort een
Mastervolt Soladin 600 omvormer. Een en ander is gebaseerd op een pannendak in portretuitvoering.

Speciﬁcatie standaard Stadlanderpakket met zes zonne-energiepanelen

Zes A-kwaliteit zonnepanelen van het fabricaat Canadian Solar (o.g.) polykristallyn 230 / 235 / 240 Wp, Esdec
aluminium / RVS bevestigingsmateriaal (SolarNRG gebruikt eigen montagemateriaal), UV bestendige
gelijkstroomkabel 2 * 10 meter met bijpassende connectoren. Bij deze set van zes panelen hoort een SMA SB
1200 omvormer. Een en ander is gebaseerd op een pannendak in portretuitvoering.
Subsidie uitleg
Stappenplan aanvragen subsidie:
-Zorg voor een eigen DigiD gebruikersnaam en wachtwoord (meestal hebt u die al als u de belasting digitaal indient). Vraag uw DigiD anders nu
aan via https://www.digid.nl/aanvragen. Dit duurt 5 dagen.
-Zorg voor een getekende koopovereenkomst die op 2 juli 2012 of daarna is afgesloten. Deze kunt in het aanvraagprogramma uploaden. Er zijn
verschillende bestandsformaten mogelijk, bijvoorbeeld doc, docx, txt, csv, xls, xlsx, pdf, jpg, jpeg, odt, ods. Alle andere bestandsformaten
worden niet geaccepteerd. U kunt vooraf aan 2 juli 2012 al een oﬀerte opvragen voor de aanschaf van de zon-PV installatie. Als u vervolgens
besluit de zonne-installatie aan te schaﬀen kunt u op 2 juli 2012 of erna de oﬀerte ondertekenen. Deze ondertekende oﬀerte is ook een
aankoopverplichting en moet u digitaal meesturen met de subsidieaanvraag.
-Zorg dat u het rekeningnummer van de aanvrager bij de hand hebt.
-Ga als u een DigiD hebt naar http://www.agentschapnl.nl/organisatie/eloket
-Klik op “inloggen als particulier”
-Klik op “DigiD”
-Vul in bij Type DigiD “Wachtwoord” en noteer vervolgens uw gebruikersnaam en wachtwoord. Let op deze zijn hoofdlettergevoelig.
-Klik op “verder”. U komt nu in uw persoonlijke pagina.
-Klik op “Nieuwe aanvraag”
-Kies de ‘S’ en vervolgens “Subsidieregeling energie en innovatie (fotovoltaïsche zonnepanelen)” zodra dit formulier klaar staat. Dit is niet
eerder dan 2 juli 2012.
-Vul het formulier in. Een voorbeeld van het formulier is al gepubliceerd in de Staatscourant, Bijlage 3.11.1 behorende bij artikel
3.11.9 van de Subsidieregeling energie en innovatie, zie https://zoek.oﬃcielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-12546.html. Hier kunt u nu al zien
wat er van u verwacht wordt.
-Zorg dat u de digitale getekende oﬀerte upload.
-Klik op “verzenden”.
Algemeen:
-De koopovereenkomst moet op 2 juli of datum daarna gedateerd zijn;
-Zowel de klant als de installateur moet de datum van ondertekening op minimaal 2 juli zetten;
-De subsidie wordt uitgekeerd vanaf 0,6kWp t/m 3,5kWp (maximaal € 650,- bij 3,5kWp);
-Er mag slechts 1 aanvraag gedaan worden per adres;
-De subsidie moet op het rekeningnummer van de aanvrager uitgekeerd worden;
-De installatie mag op basis van huurkoop worden aangeschaft (huren of leasen mag niet);
-Aansluiting met doorlaatwaarde kleiner dan 3*80 A;
-Subsidie is alleen voor particulieren, niet voor zakelijke klanten;
-Verdeling subsidie op basis van binnenkomst aanvragen;
-Installatie moet binnen 6 maanden na beschikking geplaatst zijn, als dit niet lukt is klant verplicht dit te
melden bij AgentschapNL;
-Aanvraag kan vanaf 2 juli 9.00 uur ingediend worden t/m 28 december 17.00 uur (tot de subsidie op is);
-Indien men al via een ander orgaan (bv. Gemeente) subsidie heeft ontvangen/heeft aangevraagd
wordt de aanvraag voor 15% subsidie bij AgentschapNL afgewezen.

