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De afgelopen uitgaves hebben wij u vooral technische uitleg gegeven over de werking, de bouw en 

de kleur van zonnepanelen. Deze uitgave laten wij de heer Habets uit St. Geertruid aan het woord. 

De heer Habets is deelnemer aan het project ‘Zorgeloos Zonnepanelen’. Een aantal weken geleden 

zijn de zonnepanelen bij de heer Habets op zowel zijn huis als zijn praktijkruimte geplaatst. De heer 

Habets vertelt: “Ik was me al langer aan het 

oriënteren op zonnepanelen, echter was ik niet eerder 

een juiste partij tegen gekomen waarbij ik het 

vertrouwen had dat zij mij kunnen garanderen van 

een opbrengst zekerheid en deskundig advies. Het 

project Zorgeloos Zonnepanelen waarbij de gemeente 

Eijsden-Margraten en Volta Limburg met elkaar 

samenwerken kwam dus op het juiste moment.” 

Informatie over het project heeft de heer Habets 

ingewonnen door de informatieavonden te bezoeken. 

Daarna heeft hij een op maat gemaakte offerte 

ontvangen en vervolgens is een adviseur van Volta Solar persoonlijk bij hem thuis geweest om de 

situatie te beoordelen tijdens de schouw. Hierna ging het snel. Tijdens de warme zomerdagen van de 

afgelopen maand zijn de zonnepanelen geplaatst op de maximale oppervlakte van het dak.  

“Naast het terugverdienmodel speelt natuurlijk ook het duurzaam ondernemen een rol. Ik probeer 

daar waar mogelijk, mijn bijdrage te leveren aan een groener milieu”, geeft de heer Habets aan. 

“Inmiddels hebben al veel patiënten van mijn praktijk de zonnepanelen opgemerkt en vragen naar 

mijn ervaringen. Je merkt dat ze te weinig kennis hebben over het project en huiverig zijn voor het 

bestaansrecht van leveranciers.” Doorslaggevende factoren waren voor de heer Habets de totaal 

ontzorging en de volledige garantie. Inmiddels draait het systeem 22 dagen. Een periode waarin 431 

kWh is opgewekt met behulp van zonne-energie. Hierdoor is een hoeveelheid CO2 bespaard waar 1,6 

bomen een heel jaar mee bezig zijn om deze hoeveelheid CO2 weer uit de lucht te zuiveren. 

Afsluitend zegt de heer Habets: “Wat is er mooier dan investeren in een duurzame oplossing waarbij 

de energie die ik verbruik teruggeleverd wordt via de zonnepanelen? Ik ben tevreden over mijn 

keuze en het resultaat!” 

Doe de Zonnepanelen check via www.voltalimburg.nl/eijsden-margraten. 
In vijf simpele stappen ziet u of uw pand 
geschikt is voor zonnepanelen en kunt u gratis 
en vrijblijvend advies ontvangen. 

Meer informatie over het project Zorgeloos Zonnepanelen gemeente 
Eijsden-Margraten kunt u vinden op  
 www.eijsden-margraten.nl/zorgelooszonnepanelen  
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