
Zonnepanelen kopen: 
Mijn Groene Huis maakt 
het gemakkelijk!

Mijn Groene Huis is het initiatief ‘Zon op Zeist’ gestart om het 

voor jou gemakkelijker te maken zonnepanelen aan te schaffen. 
Met ‘Zon op Zeist’ biedt Mijn Groene Huis een mooi pakket aan 

om stroom op te wekken via zonnepanelen op het eigen dak. 
Bedoeld voor bewoners, bedrijven en instellingen van Zeist. Is je 
eigen dak niet geschikt? Zelfs dan zijn er mogelijkheden. 

Zon op 

Zeist



GREEN RECOVERY
Na een selectieronde hebben we 
gekozen voor Green Recovery uit 
Den Dolder omdat zij een  
oplossing op maat bieden met 
een goede kwaliteit voor een 
mooie prijs én in onze regio 
gevestigd zijn. Vooraf beoordeelt 
Green Recovery altijd of je dak 
geschikt is, vervolgens komen de 
professionals van Green Recovery 
op bezoek voor een vrijblijvende 
offerte op maat. 

DE ZONNEPANELEN
Het aanbod van de groepsaan-
koop betreft de installatie van een 
volledig werkend zonnepanelen- 
systeem met alle benodigde 
materialen. De technische 
specificaties kan je 
vinden op de website: 
www.zonopzeist.nl. Daar vind je 
prijsindicaties voor pakketten, 

 

 
SAMEN VOORDELIG INKOPEN
Samen inkopen betekent prijs
voordeel; de grotere hoeveelheid 
levert schaalvoordeel op én de 
leverancier kan efficiënter werken. 
Je ontvangt een offerte op maat, 
terwijl je wel profiteert van het 
groepsvoordeel.  
 
 
 

IS JOUW DAK GESCHIKT?
Wil je weten of jouw dak geschikt 
is? Ga dan naar:
http://zeist.zonnekaart.nl en vul 
je adres in.  Dit is een indicatie. 
Woon je in een monument of in 
een beschermd dorpsgezicht? 
Dan gelden specifieke regels 
maar ook dan is het vaak mo-
gelijk panelen te plaatsen. De 
gemeente komt je tegemoet met 
een halvering van de leges voor 
een vergunning!



een voorbeeldofferte en 
informatie over de materialen. 
De fabrikant is een van de duur-
zaamste fabrikanten ter wereld 
en scoort hoog op criteria als  
duurzaamheid, milieu, recycle-
baarheid en arbeidsomstan-
digheden.  

GARANTIE
Mochten zich na oplevering 
mankementen voordoen dan 
worden die kosteloos verholpen. 
De uitgebreide Garantievoor-
waarden vind je op onze website.

EXTRA GARANTIE GREEN  
RECOVERY 
Green Recovery biedt speciaal 
voor deelnemers van onze  
collectieve actie zonder 
meerkosten een extra garantie 
aan via de Stichting Garan-
tiefonds ZonneEnergie (SGZE). 
Mocht Green Recovery of de  
fabrikant de garantieverplichtin-
gen niet meer na kunnen komen, 
dan neemt SGZE deze over.  
Verder geeft Green Recovery voor 
deze gezamenlijke inkoopactie 
een extra rendementsgarantie: 
De eerste twee jaar krijg je bij 
een lagere opbrengst dan vooraf 
aangegeven de misgelopen  
opbrengst uitbetaald. 

 
 
 

MEEDOEN
Mijn Groene Huis organiseert 
diverse informatiebijeenkomsten 
over de gezamenlijke inkoop. 
De data staan op onze website. 
Tijdens die avonden krijg je uitge-
breid advies over de procedure, 
de leverancier, het installeren enz. 
Je kan ook een afspraak maken 
via het formulier op  
www.zonopzeist.nl. Of kom langs 
bij het informatiepunt van Mijn 
Groene Huis aan de Meester de 
Klerkstraat 4-6, open op  
donderdag- vrijdag- en  
zaterdagmiddag. 



BTW TERUG OP DE PANELEN EN 
INSTALLATIE 
Als je als particulier zonnepanelen 
koopt, kun je de btw op aanschaf 
en installatie (21 procent)  
terugvragen van de 
Belastingdienst. Op onze website 
vind je informatie over hoe je dit 
kunt doen. 
 
JOUW HUIS MEER WAARD
Als je jouw huis voorziet van 
zonnepanelen stijgt de waarde, 
gemiddeld met zo’n 70% van de 
investering. Daarnaast verbeter 
je ook het label van jouw huis, bij 
verkoop moet je die overleggen!  

INFORMATIE
Meer informatie en aanmelden: 
www.zonopzeist.nl
Weten of je dak geschikt is:  
http://zeist.zonnekaart.nl
De leverancier:  
www.greenrecovery.nl
De extra garantie:  
www.sgze.nl 

MIJN GROENE HUIS
Mijn Groene Huis is onderdeel 
van de Stichting Energie Zeist 
die inwoners in Zeist ondersteunt 
bij het zorgeloos en duurzaam 
verbeteren van hun huis en 
energieverbruik. De stichting 
ontvangt subsidie van onder 
andere de gemeente en bijdrages 
van partners die ons ideële doel 
om Zeist duurzamer te maken 
ondersteunen. Kijk op onze website 
wat Mijn Groene Huis nog meer 
doet: www.mijngroenehuis.nu
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