
Verslag eerste deel bewonersvergadering 26 maart 2015. 

Jimmy Vreden heet de aanwezigen welkom. De spreker vanavond is de heer Michiel 

Pluimers – vervanger van de heer J. van Lierop – van Huurdezon. Hij geeft een toelichting 

over zonnepanelen in Kelbergen. 

Vorig jaar op de bewonersvergadering werd gewezen op besparing door middel van 
zonnepanelen. Er is toen gezegd dat er een onderzoek liep. Eigen Haard wilde het liefst 
wijken waar alleen huur is. BBK is – mede gezien de vragen van bewoners – informatie gaan 
verzamelen. 
 
Jimmy Vreden geeft de heer Pluimers het woord. 
 
Michiel Pluimers zegt dat het project zonnepanelen van start is gegaan is Osdorp. Bewoners 
zijn tevreden. Er loopt nu een proef in Bos en Lommer. De kostenbesparing is niet enorm. 
Belangrijker is  besparing voor het milieu; besparing CO2-uitstoot. 
 
Naar aanleiding van vragen vanuit de zaal en folder informatie: 
 
Het project is niet gesubsidieerd. De financiering van de zonnepanelen doet Huurdezon. 
Huurdezon doet plaatsing en onderhoud. Door monitoring kan Huurdezon zien hoe alles 
functioneert en of er gebreken zijn. Huurdezon is verzekerd voor eventuele schade aan het 
dak. Administratieve verrekening van het maandbedrag gaat via Eigen Haard.  
 
Huurdezon kijkt naar het dak  en stroomgebruik en afhankelijk hiervan worden 6, 8 of 10 
panelen geplaatst.  
 
Kosten                          per maand  € 21,50, € 29,00 of € 36,00 (stijgend met inflatie) 
Opbrengst (gemiddeld per maand) € 24,50, € 33,00 of € 41,00 
Besparing  per jaar                          € 36,00, € 48,00 of € 60,00   
 
De verrekening is jaarlijks. De opbrengst is te zien via internet. 
 
Indien niet voldoende stroom kan worden opgewekt door bijvoorbeeld schaduw van bomen 
zal Huurdezon geen zonnepanelen adviseren.  
 
Bij verhuizing blijven de zonnepanelen staan voor eventuele overname nieuwe huurder. 
Indien nieuwe huurder niet wil overnemen haalt Huurdezon de panelen weg. 
 
Plaatsing is schuin op het dak. Installatie komt in de meterkast. Een omvormer komt op het 
dak. Deze omvormer wordt na 12 jaar vervangen door Huurdezon zonder extra kosten. 
 
Voor meer informatie en vrijblijvend aanmelden kijk op www.huurdezon.nl. Voor vragen kunt 
u mailen nar info@huurdezon.nl of bellen naar 020-4226534. 
 
Tussen aanvraag en plaatsing zit een periode van 6 weken. 
 
BBK zal informatie op de site zetten en in de informatiekast hangen. 
 
Jimmy Vreden bedankt Michiel Pluimers. 
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