Zorgeloos
Zonnepanelen

Uw buurt is weer een
stukje duurzamer
geworden
Bespaar net als uw buurtgenoten met
zonnepanelen via Project Zorgeloos
Zonnepanelen van de gemeente Stein!
Uw buurt is weer een stukje duurzamer
geworden! Uw buren doen namelijk mee
met Project Zorgeloos Zonnepanelen van de
gemeente Stein. Met dit project wordt zonneenergie toegankelijk voor elk huishouden.

7 september webinar
Meld u aan via
voltalimburg.nl/
zonnepanelenprojectstein

Voordelen Project Zorgeloos Zonnepanelen
Gunstige lening tegen 0,3% rente en financieel
voordeel vanaf dag één
Na 15 jaar is de lening afgelost en profiteert u
nog minimaal 10 jaar van gratis zonnestroom
Volledige ondersteuning en ontzorging
gedurende het hele traject
Incl. 15 jaar service en onderhoud en 15 jaar
garantie op uw installatie
Één aanspreekpunt voor alle installaties in huis
Gratis btw-teruggave service

Heeft u interesse in zonnepanelen?
Doe de dakcheck via voltasolar.nl/stein

voelt altijd beter

Zorgeloos Zonnepanelen
Denkt u erover om uw huis te verduurzamen met zonnepanelen? Maar weet u nog
niet hoe u dat moet organiseren of financieren? Project Zorgeloos Zonnepanelen
is een initiatief van de gemeente Stein en maakt een investering in zonneenergie
toegankelijk voor elk huishouden.

Hoe werkt Project Zorgeloos Zonnepanelen?

Voor wie is het project?

Met dit project sluit u een contract af met uw gemeente voor
het leveren van zonnepanelen. Als u wilt, kan de gemeente
u een lening tegen 0,3% geven die u binnen 15 jaar kunt
aflossen. U geniet 15 jaar service en onderhoud op uw
installatie en heeft 15 jaar garantie.
Onder de huidige wet- en regelgeving bespaart u met uw
zonnepanelen meer dan de maandelijkse aflossing van uw
lening. U bespaart dus al vanaf de eerste maand. Na 15 jaar
is de lening afgelost en profiteert u nog minimaal 10 jaar van
gratis zonnestroom.

Dit project is voor alle inwoners
van de gemeente Stein. Ook
bedrijven en verenigingen met
een kleinverbruikersaansluiting
kunnen meedoen. Kiest u ook
voor zonne-energie via uw
gemeente? Dan wordt u volledig
ontzorgd gedurende het hele
traject.

Serviceprovider Volta limburg
Volta Limburg voert het project uit in opdracht
van gemeente Stein. Haar dochterbedrijf Volta
Solar realiseert, onderhoudt en beheert de
zonnepaneleninstallaties. Volta Solar heeft 10
jaar ervaring met het ontwerpen, leveren en
installeren van zonne-energie installaties. Met
een team van specialisten staan zij garant voor
gedegen advies en een vlekkeloze installatie.

Meld u aan voor de webinar
Wilt u meer weten over het project? Meld u aan
voor het webinar op dinsdag 7 september om
19:00 uur. Tijdens het webinar worden al uw
vragen beantwoord. Meld u aan via
voltalimburg.nl/zonnepanelenprojectstein

Doet u mee?
Dan regelen wij alles voor u!
Van aanschaf en installatie
tot garantie en onderhoud.
Meld u vrijblijvend aan op
www.voltasolar.nl/stein.
Wilt u meer informatie
of persoonlijk advies?
Contacteer dan een van
onze adviseurs via
stein@voltasolar.nl
of 088-0237484.

Doet u mee? Dan regelen wij alles voor u!
Doe de dakcheck via voltasolar.nl/stein

voelt altijd beter

