
Zonnepanelenproject  Eijsden-Margraten 

Doe er uw voordeel mee 

 

Bent u inwoner van Eijsden-Margraten?  

Dan kunt ú volop profiteren van zonne-energie door deel te nemen aan het project Zorgeloos 

Zonnepanelen van de gemeente.  

Doe mee want... zonnepanelen zijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. 

De voordelen op een rij 

 Mogelijkheden voor iedereen, dus voor ieder budget. 

 Uw energierekening gaat omlaag. Zodra de zonnepanelen zijn geïnstalleerd, gaat u direct 
besparen. 

 Zonnepanelen beschermen u tegen stijgende energieprijzen. Met zonne-energie bespaart u  
(ongeacht de energieprijs) een vast percentage op uw energierekening en bent u minder 
afhankelijk van de energieprijs. Dat geeft zekerheid over uw maandlasten. 

 Zonnepanelen maken het hele jaar door elektriciteit uit zonlicht, ook als het bewolkt is en ook 
in de winter. 

 Zonnepanelen zijn de enige apparaten die geen elektriciteit verbruiken, maar produceren. 

 Met zonnepanelen bespaart u meer op uw energierekening dan u aan rente krijgt op een 
spaarrekening bij de bank. 

 Ook voor het milieu zijn er voordelen: zonnepanelen zorgen voor uw eigen groene energie. 
Zonne-energie is schoon en 100% duurzaam. 

 Met zonnepanelen gebruikt u een onuitputtelijke energiebron: de zon. Terwijl de voorraad olie, 
kolen en gas opraakt. 

 Zonnepanelen verkleinen de CO2-uitstoot van uw huishouden (broeikaseffect).  

 Zonne-energie is stil. Zonnepanelen maken geen lawaai, gassen of uitstoot en zonne/energie 
is veilig. 

 De energie die nodig is om een zonnepaneleninstallatie te produceren wordt binnen 1-2 jaar 
terugverdiend. 

 Zonnepanelen hebben nauwelijks onderhoud nodig en ook dit onderhoud wordt voor u 
kosteloos gedaan. 

 PV-systemen kunnen gerecycled worden en materialen hergebruikt. 

 Met zonnepanelen voegt u waarde toe aan uw huis. Net als met spouwmuurisolatie, een 
zuinige cv-ketel of een serre. 

 Zonnepanelen dragen bij aan de verbetering van het energielabel. 

 Zonnepanelen verhogen de waarde van uw huis, want het huis voldoet dan aan hogere eisen 
in de woningmarkt. 

Mooi toch! Kijk voor meer informatie en de gratis dakcheck zonnepanelen op www.eijsden-

margraten.nl/zorgelooszonnepanelen.  

http://www.eijsden-margraten.nl/zorgelooszonnepanelen
http://www.eijsden-margraten.nl/zorgelooszonnepanelen

