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Het mooie van zonne-energie is dat het 
voor iedereen haalbaar is. 

Zelf duurzame energie opwekken is niet alleen goed voor 
het milieu, maar het is vooral lucratief: het levert gewoon 
geld op. En het kan heel eenvoudig door zonnepanelen op 
je eigen dak te plaatsen. In Zwolle zijn veel daken geschikt 
om je eigen zonne-energie te oogsten. Daarom zijn wij het 
initiatief Duurzaam doe je zo! gestart.

Door het samen met je buren te doen, zorgt het ook nog 
voor duurzame contacten in de buurt!

Samen zonnepanelen 
aanscha� en in Zwolle



DUURZAAM
D o e  j e  z o!
DUURZAAM
D o e  j e  z o!

DUURZAAM
D o e  j e  z o!

Zonnepanelen ook op jouw dak!

Hoe werkt het precies?
Wij org aniseren deze collectieve actie om zoveel mogelijk 
Zwollenaren te laten pro� teren van de zon. Wij kiezen 
voor een wijkgerichte aanpak. Door dit samen vanuit de 
wijk te doen hebben we een stevige korting bedongen 
bij zonnepaneelbedrijf Independent Solar Systems. Na 
opdrachtverlening is de verdere afhandeling aan deze 
installateur. Als je aangeeft interesse te hebben, gaat hij 
met jou individueel in gesprek. Hij komt met een o� erte op 
maat. Ook dan nog kun je beslissen of je wilt meedoen. Voor 
technische vragen kun je bij hem terecht. Gaat het om meer 
procedurele of andere vragen, dan kun je bij ons terecht.  

Wijkfonds voor andere duurzame activiteiten
Het houdt niet op bij zonnepanelen neerleggen. Want een 
deel van onze opbrengst investeren wij terug in de wijk 
waar je woont om duurzame activiteiten op te zetten of te 
ondersteunen. Daarvoor richten we een Wijkfonds op. Dat 
wordt beheerd door een onafhankelijke stichting, zodat de 
opbrengsten eerlijk worden besteed. Maar wel met als doel: 
duurzame ontwikkeling in jouw wijk. Denk aan autodelen of 
duurzame projecten in de wijkboerderij. Kom zelf ook met 
mooie ideeën. Zo doe je met de aanschaf van zonnepanelen 
via ons mee aan de verduurzaming van je eigen wijk.
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10 panelen 12 panelen  15 panelen

Totaal vermogen Wp 2650 Wp 3180 Wp 3975 Wp

Opbrengst in kWh p/j 2385 kWh 2862 kWh 3578 kWh

Opbrengst in € p/j € 477,- € 572,- € 715,- 

Netto-investering +/- € 3459,- € 4085,- € 5018,-

Wat is er mogelijk?
Grofweg kun je stellen dat op de meeste huizen in Zwolle 
10, 12 of 15 panelen kunnen worden geplaatst. Hieronder 
zie je in een overzicht hoeveel deze panelen opwekken 
en hoeveel je dat scheelt per jaar. Het gaat om indicatieve 
bedragen bij een redelijk goede ligging ten opzichte van de 
zon, op basis van een stroomprijs van € 0,20 per kWh.

De netto-investering is gebaseerd op het kunnen 
terugvragen van de BTW. Dat is sinds 2013 mogelijk. Dat 
scheelt al gauw tussen de 600 en 900 euro.  
Heb je dit investeringsbedrag niet op een spaarrekening 
staan, dan kun je een lening aanvragen bij de Nationale 
Energiespaarlening. De rente hierop is op dit moment heel 
laag: 2,5%. 
Wij helpen graag bij het aanvragen van deze lening en de 
BTW-teruggave. 
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Arjan Broer
arjan@duurzaamdoejezo.nl
06 - 148 01 303

Krijn Korver
krijn@duurzaamdoejezo.nl
06 - 504 95 555

Harmen Weijer
harmen@duurzaamdoejezo.nl
06 - 460 97 122

Meer info
Wil je meedoen en samen met je buren zonnepanelen 
aanscha� en, meld je dan aan per mail: 
info@duurzaamdoejezo.nl. 

Ook als je meer vragen hebt, kun je ons mailen. Kijk voor 
meer informatie op onze website: 
www.duurzaamdoejezo.nl. 

Volg ons op:

             @DuurzaamDoeJeZo

              facebook.com/duurzaamdoejezo

Wie zijn wij? 
Wij zijn Zwollenaren en we dragen duurzaamheid een warm 
hart toe. We zijn op technisch gebied geholpen door het 
Zwolse inwonersinitiatief Blauwvinger Energie.

             

             


