BESte buur,
U ontvangt deze flyer omdat u in het Statenkwartier woont in een flat, appartement, portiekwoning, parterre
tussenbouw of een dubbel boven- of benedenhuis. Woningvormen die karakteristiek zijn voor onze wijk.
Waarschijnlijk huurt u of bent u als eigenaar lid van een Vereniging van eigenaren (VvE), die zorgdraagt voor
het onderhoud van het gedeelde dak. En toch bent u geïnteresseerd in zonnestroom vanwege het baas zijn
over uw eigen elektriciteitsvoorziening, het duurzame karakter en het aantrekkelijke financiële rendement? Via
BES kunt u dan deelnemen aan het bewonersinitiatief in de wijk, de inkoopactie Zon op Museon!
Wat houdt het in?
Buurtenergie Statenkwartier (BES) heeft afgelopen voorjaar een overeenstemming met de gemeente en het
Museon om 204 zonnepanelen te plaatsen op het dak van het Museon. Elke bewoner van de wijk kan één of
meerdere panelen aanschaffen. De opgewekte elektriciteit wordt naar rato verdeeld over de deelnemers en
jaarlijks bijgeschreven op uw eigen energierekening. De administratie, inclusief onderhoud en verzekering,
wordt gedaan door een speciaal hiertoe opgerichte coöperatie. U heeft hier dus geen omkijken naar.
Onder begeleiding van de stichting Zon op Nederland is de keuze bepaald voor de leverancier, dat is de
Zonnefabriek geworden. De prijs van een paneel ‘all-in’ is €335,-. Één paneel levert jaarlijks 225 kWh stroom
op. Met 10 panelen dekt u zo, uitgaande van een gemiddeld huishouden, uw jaarlijks verbruik.
Stand van zaken
De actie loopt voorspoedig. Ondertussen zijn 75% van alle zonnepanelen verkocht. Volgens planning liggen
eind dit jaar (na 14 december) alle panelen er. Er is dus nog gelegenheid om mee te doen. Vooral voor
appartementenbewoners een aantrekkelijke optie!
Ook zonnepanelen?
Heeft u interesse? Heeft u voorafgaand vragen? Stuur een mail naar het bestuur via zonopmuseon@gmail.com
of bel namens het bestuur Martin Lenferink, 06-26108872.
Hartelijk dank voor het lezen van deze flyer, het bestuur,
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