
 

 

 

 
 

 

• Huurder is akkoord met de maandelijks aan verhuurder te betalen servicekosten a € 
9,99. De bijdrage in de servicekosten gaat in op de eerste dag van de maand, 
volgend op de maand waarin de werkzaamheden volgens verhuurder zijn voltooid. 

• Beveland Wonen regelt voor u de montage van de zonnepanelen. Erkend 
installateur Saman Groep plaatst de zonnepanelen op het dak en de apparatuur in 
de woning. 

• De berekende energiebesparing is een inschatting en gebaseerd op een optimale 
opbrengstsituatie. De werkelijke besparing hangt af van veel factoren, waaronder de 
weersomstandigheden. 

• Bij het ontbreken van een geschikte stroomverbruiksmeter voor de zonnepanelen (in 
de meterkast) worden uw gegevens door de installateur doorgegeven aan het 
netwerkbedrijf. Het netwerkbedrijf neemt contact met u op voor het maken van een 
afspraak om de stroomverbruiksmeter kosteloos te vervangen. 

• De installateur meldt de zonnepanelen aan bij het netwerkbedrijf. Hiermee 
voorkomen we dubbele aanmeldingen. 

• Het periodiek reinigen van zonnepanelen wordt niet door Beveland Wonen 
uitgevoerd omdat de zonnepanelen in een hellingshoek liggen waar ze bij 
regelmatige regenval voldoende schoon regenen. Indien u dit wenst kunt u dit in 
eigen beheer en voor eigen kosten laten uitvoeren. 

• Bewoner is zelf verantwoordelijk voor de periodieke controle op de juiste werking 
van de installatie. 

• De geplande installatiedatum kan doorschuiven wanneer beschermde vogels / 
vleermuizen zoals benoemd in de wet natuurbescherming tijdens uitvoering worden 
aangetroffen. 

• Bewoner gedraagt zich als een goed huisvader om beschadiging van het zonne-
energiesysteem te voorkomen en (mede daardoor) te zorgen dat de zonnepanelen 
goed blijven functioneren. 

• De zonnepanelen horen bij uw woning. Mocht u verhuizen, dan blijven de 
zonnepanelen achter. Het beheer en onderhoud komt voor rekening van Beveland 
Wonen. 

• Deze aanbieding kan indien technisch en financieel te complex of dakvlak 
onbereikbaar is vanuit woningcorporatie eenzijdig ingetrokken worden. 


