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Hoe werkt de besparing?

Besparen
Met de zonnepanelen van Zayaz gaat u zelf stroom opwekken. Deze  
opgewekte stroom verbruikt u zelf, zo hoeft u minder stroom van uw energie- 
leverancier af te nemen. Op deze manier gaat u besparen en heeft u maandelijks 
een lagere elektriciteitsrekening. In de brief treft u uw persoonlijke besparing 
aan. Voor het plaatsen van zonnepanelen vraagt Zayaz extra servicekosten:
• 6 panelen = €11,33 per maand
• 8 panelen = €13,75 per maand
• 10 panelen = € 16,13 per maand 

Terugleveren
Alle energie die uw zonnepanelen opwekken, wordt eerst gebruikt  
door de elektrische apparatuur in huis. De opgewekte energie die overblijft,  
verkoopt u aan uw energieleverancier voor dezelfde prijs als waarvoor u energie 
afneemt. U hoeft het zonnepanelensysteem niet zelf aan te schaffen, waardoor u 
direct begint met besparen. 

Salderingsregeling
In Nederland geldt het principe dat terug geleverde energie wordt afgetrokken 
van het verbruik. Het tegen elkaar wegstrepen wordt salderen genoemd. Dit is te 
lezen op uw jaarafrekening.

Contact over zonnepanelen

Wij komen naar u toe met het mobiele adviescentrum. Een actuele agenda van 
wanneer en waar we bij u in de wijk aanwezig zijn staat in de brief en op de  
website. Contactgegevens van Barry & Berend staan hieronder vermeld. 



Zayaz & Greenchoice

Zayaz wil het wonen voor iedereen gezond, comfortabel en betaalbaar houden. 
En haar woningen in de komende jaren energiezuiniger maken. Bijvoorbeeld met  
zonnepanelen. Daarom krijgen huurders nu de kans om mee te doen aan dit unieke 
zonneproject. Hiervoor is Zayaz een samenwerking aangegaan met Greenchoice.

Greenchoice is sinds 2001 bezig met 100% groene energie en daarmee zijn ze -  
samen met klanten en partners - échte voorlopers. Greenchoice werkt elke dag hard 
om Nederland steeds een stukje groener te maken. Dit doen ze door iedereen te 
helpen met energie te besparen en eigen energie op te wekken. Doet u ook mee?

Ik doe mee! En nu?

Eerst komt Greenchoice bij u langs. Er wordt gekeken of de installatie in uw woning 
technisch haalbaar is, waar de omvormer komt te hangen en hoe de kabelroute zal 
lopen. Als alles op groen staat, wordt de installatie ingepland. De planning voor uw 
wijk wordt gemaakt nadat de aanmelding voor het project is gesloten. Dan weten 
we precies wie meedoet en dus hoeveel panelen we gaan installeren. Zodra hier 
meer over bekend is, krijgt u bericht van uw installateurs van Greenchoice: Barry en 
Berend.

Onderdelen van het systeem
De zonnepaneleninstallatie bestaat uit twee hoofdonderdelen: de zonnepanelen 
en de omvormer. De omvormer zorgt ervoor dat de opgewekte energie van de  
zonnepanelen wordt omgezet naar bruikbare energie voor uw woning en 
eletriciteitsnet. 

De installatie
Op de dag van installatie wordt er op uw dak en in uw woning gewerkt. De  
omvormer wordt meestal op zolder geplaatst (bijvoorbeeld naast de CV ketel). 
Daarna wordt de kabel aangelegd van de zonnepanelen naar de omvormer en van 
omvormer naar de meterkast. Loze leidingen, een trapkoof, kabelgoot of een pvc 
buis worden gebruikt om de kabels weg te werken. Tegelijkertijd is de installateur 
op uw dak aan het werk om de zonnepanelen te plaatsen. Wanneer de installatie 
is afgerond zal samen met u de oplevering besproken worden. Er komt een sticker 
op de omvormer met informatie en een telefoonnummer voor als u vragen heeft.  

Thuisblijven
Op de dag van installatie moeten wij ook in uw woning zijn om de omvormer aan 
te sluiten op een groep in uw meterkast. Hiervoor moet iemand aanwezig zijn in uw 
woning om de deur te openen voor de installateurs. 

Lukt het niet om thuis te blijven op de dag van installatie? Dan bestaat er de  
mogelijkheid om een familielid, vriend(in) of buurman/vrouw voor u te laten  
waarnemen. U kunt vooraf met Greenchoice contact opnemen om uw installatie 
telefonisch door te spreken. 

Aanschaf en onderhoud
Zayaz betaalt de aanschafkosten van de zonnepanelen. Dat hoeft u dus niet te 
doen. U hoeft ook geen onderhoud uit te voeren. Dit zullen Zayaz en Greenchoice 
voor u doen.

Zonnepanelen
De zonnepanelen, omlijsting en klemmen van uw  
installatie zijn volledig zwart. Het zonnepaneel dat voor u 
is gekozen is van hoge kwaliteit, beschikt over garantie en 
heeft een vermogen van 320 WattPiek. 

Omvormer
De omvormer is van het merk Growatt. Growatt 
levert al jaren omvormers voor huishoudens 
en zakelijke klanten. De omvormer wordt door  
middel van een kabel verbonden met de  
zonnepanelen.


