
Upload foto  
tip: vul eerst het titelvlak 
voordat je de foto 
toevoegt.

Voordelig zonnepanelen 
op uw dak: doet u mee?
Informatie collectieve inkoopactie



De gemeente heeft in samenwerking met het Regionaal 
Energieloket en lokale buurtnetwerken een collectief 
zonnepanelen inkoopproject georganiseerd. Dit houdt in dat u op 
een voordelige en gemakkelijke manier zonnepanelen kunt 
plaatsen op uw dak. Gaat u ook aan de slag met zonne-energie?

Meer informatie & aanmelden
1. Ga naar de website: 

regionaalenergieloket.nl/amsterdam
2. Klik op ‘Zonnepanelenactie 

Amsterdam Oost’
3. Meld u aan via de knop 'Aanmelden 

zonnepanelenactie' voor een 
afspraak met de installatieadviseur

4. U ontvangt een persoonlijke offerte. 
Op basis van deze offerte beslist u 
definitief of u meedoet

Informatieavonden
¡ Dinsdag 25 februari, 19:30-21:00u. 

IJburg College, Pampuslaan 1
¡ Woensdag 11 maart, 19:30-21:00u. 

Theater Vrijburcht, Jan Olphert 
Vaillantlaan 143

¡ Dinsdag 17 maart, 19:30-21:00u. 
Jungle Amsterdam, Tweede van 
Swindenstraat 26

¡ Donderdag 2 april, 19:30-21:00u. 
Grand Café Frankendael, Middenweg 
116

Zonne-energie voordelen
Met zonnepanelen op uw dak bespaart 
u flink op uw energierekening en, als u 
meedoet aan deze inkoopactie, levert 
het u de volgende voordelen op:
¡ Voordelige prijs
¡ Betrouwbare installateur

¡ Voldoet aan hoge kwaliteitseisen
¡ Goede garantievoorwaarden

Rekenvoorbeeld: 10 zonnepanelen
Investering: vanaf € 3.700 (incl. btw)
Opgewekte elektriciteit per jaar:
2.890 kWh
Besparing per jaar: € 665
Terugverdientijd: 7 jaar
Levensduur zonnepanelen: 25 jaar

De cijfers zijn op basis van 
standaardaannames. Particulieren 
kunnen 21% btw op zonnepanelen 
terugvragen bij de Belastingdienst.

Energielening
Voor het plaatsen van zonnepanelen kan 
iedereen gebruik maken van de 
energielening van de gemeente 
Amsterdam. Deze lening heeft een 
aantrekkelijke vaste, lage rente van 
1,68% en een looptijd van 10 jaar. Meer 
informatie: amsterdam.nl/energielening.

Actievoorwaarden
Deze actie is voor particuliere 
woningeigenaren. Bent u huurder, 
neem dan contact op met de 
verhuurder van uw woning voor het 
plaatsen van zonnepanelen.

Dit is een uitgave van gemeente Amsterdam. Telefoon 14 020, amsterdam.nl
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