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7 juni 2022
grootschalige zonnepanelenactie voor lager energieverbruik
Beste bewoner,
Steeds meer woningeigenaren verlagen hun energierekening door energiebesparende
maatregelen te treffen, zoals isolatie en zonnepanelen. De gemeente Amsterdam wil u
graag helpen met een lager energieverbruik. Helemaal nu de afgelopen tijd de energieprijzen enorm stijgen, is dit hét moment om eigen duurzame energie op te wekken.
In deze brief leest u over een aantrekkelijke advies- en inkoopactie voor zonnepanelen
die de gemeente samen met ‘Winst uit je woning’ organiseert. In het najaar volgt een
actie over isolatiemaatregelen. Dit zullen we de komende jaren herhalen zodat u geholpen wordt bij het energiezuinig maken van uw woning en uiteindelijk klaar bent voor
een aardgasvrije toekomst.
Gratis en vrijblijvend meedoen aan deze zonnepanelen actie kan tot en met 25 september 2022 via www.winstuitjewoning.nl/amsterdam.
Grootschalige advies- en inkoopactie
Tijdens de actie koopt een grote groep huiseigenaren zonnepanelen gezamenlijk in. Dit
maakt dat de voorwaarden goed zijn en de prijzen scherp. De installatiebedrijven die
geselecteerd zijn voor deze inkoopactie voldoen aan strenge voorwaarden op het gebied van kwaliteit, service en garantie.
Waarom organiseert gemeente Amsterdam deze actie?
Nederland wordt klimaatneutraal. Ook alle woningen zullen hun energie anders moeten
verkrijgen. De gemeente Amsterdam gaat u als huiseigenaar helpen uw energiegebruik
te verlagen, energie duurzamer op te wekken en uw woning op een andere manier te
verwarmen. Bovendien kan dit voordelen hebben voor de energierekening en het comfort. Met het organiseren van inkoopacties helpt de gemeente u om de woning stap
voor stap klaar te maken voor de toekomst.
Besparen op uw elektriciteitsrekening met zonnepanelen
Met zonnepanelen wekt u zelf groene stroom op. Een compleet geïnstalleerd en werkend zonne-energiesysteem met 6 zonnepanelen (365 Wp) begint al bij € 4.500,-. U
ontvangt 21% btw op de aanschaf terug. Dit regelt de installateur voor u. De jaarlijkse
opbrengst is tussen € 400,- en € 1.000,- per jaar en is afhankelijk van de ligging. De terugverdientijd ligt tussen de 5 en 8 jaar. Zonnepanelen gaan ruim 25 jaar mee. U kunt
dus lang profiteren van deze opbrengst.
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Energielening van de gemeente Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft een gunstige energielening. Met deze energielening
kunt u goedkoop geld lenen voor energiebesparende maatregelen in uw woning. U kunt
minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,- per woning lenen. U kunt de lening aanvragen tot en met 31 december 2024 of totdat het budget op is. Meer informatie over deze
lening en de voorwaarden kunt u vinden op: www.amsterdam.nl/energielening
De voordelen van de inkoopactie
● ‘Winst uit je woning’ organiseert al 12 jaar inkoopacties en werkt samen met zo’n
100 gemeenten.
● Al ruim 150.000 mensen deden mee. Deelnemers beoordelen het aanbod dat zij
ontvangen en de dienstverlening met een 8,7.
● U krijgt een aanbod op maat met een scherpe prijs door gezamenlijke inkoop.
● ‘Winst uit je woning' vergelijkt verschillende uitvoerders op basis van strenge eisen.
Dit scheelt u geld en uitzoekwerk.
● Als u zonnepanelen neemt, regelt de installateur de 21% btw-teruggave voor u.
● ‘Winst uit je woning’ is van inschrijving tot na de uitvoering de vaste contactpersoon
en is altijd bereikbaar voor vragen en advies.
Meedoen aan de inkoopactie
1. Schrijf u vóór 26 september 2022 gratis en vrijblijvend in op
www.winstuitjewoning.nl/amsterdam.
2. Het team van ‘Winst uit je woning’ controleert uw aanmelding en belt u bij vragen.
3. U krijgt een offerte op maat per mail. Is die naar wens, dan wordt er een vervolgafspraak bij u thuis ingepland. Dan neemt de installateur de offerte en eventuele bijzonderheden met u door.
4. De btw-teruggave wordt voor u geregeld.
5. U bepaalt zelf wanneer u een klus laat uitvoeren!
Informatieavond op 21 juni en 6 juli om 19.45 uur
Op 21 juni is in Café JAAP van de Jaap Eden ijsbaan aan de Radioweg 64 in Amsterdam
een informatieavond. Op 6 juli is er een online informatieavond, dus hier hoeft u het huis
niet voor uit. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vooraf aanmelden kan op
www.winstuitjewoning.nl/amsterdam. Tijdens deze avonden vertellen wij u alles over de
advies- en inkoopactie, de slimste maatregelen en over subsidies en financieringen.
Uiteraard is er ook ruimschoots gelegenheid om uw vragen te stellen. Komt u ook?
Heeft u geen internet of heeft u vragen over de advies- en inkoopactie? Bel dan met de
helpdesk van ‘Winst uit je woning’ op 023 583 69 36.
Wij hopen dat deze actie u op weg helpt aan een lager energieverbruik.
Met vriendelijke groet,

Henriëtte Rombouts
Directeur Wonen

PS Nieuwsgierig hoe andere Amsterdammers hun woning verduurzamen? Lees de verhalen op www.nieuwamsterdamsklimaat.nl
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