
Kom naar de informatieavond 
Om je goed te informeren houden we de komende weken in diverse 
locaties in Eindhoven informatieavonden. Je kunt zelf een avond 
uitkiezen. De informatieavonden beginnen om 20.00 uur. Vanaf 
19.45 uur staat de koffie klaar! Laat ons liefst even weten dat je 
komt op www.040energie.nl/zoninformatie. 

Programma:
• Gemeente:   uitleg beleid en energiebesparingslening
• 040energie:   uitleg zonnepanelen
• Deelnemer:   ervaring met zonnepanelen
• 040energie:   stappenplan zonnepanelenactie
• Adviseur:    hoe komt het advies tot stand
• Installateur:   hoe komen de panelen op je dak

Ma. 20  maart    Stadhuis 
Stadhuisplein 1 in de Raadszaal op 1e etage 
(betaald parkeren: Q-Park onder het plein)

Di.  21 maart   Cantershoef  
Marnestraat 2, 5627 EK Eindhoven

Wo.  22 maart   Heesterhonk 
Florencelaan 48, 5632 PT Eindhoven

Do.  23 maart   ‘t Oude Raadhuis   
Het Hofke 15, 5641 AH Eindhoven

Di.  28 maart    Activiteitencentrum de Jagershoef 
Lohengrinlaan 1, 5625 EK Eindhoven

Wo.  29 maart   Wijkcentrum ‘t Slot  
Kastelenplein 167, 5653 LX Eindhoven

Do.  30 maart   Wijkcentrum Blixems 
Ouverture 2, 5629 PV Eindhoven

Di.  4 april     Buurthuis de Boemerang 
Planetenlaan 1A, 5632 DG Eindhoven

Wo. 5 april     Dorpshuis Acht  
(in samenwerking met Buurkracht Acht) 
Lekstraat 4, 5626 BD, Eindhoven

Do.  6 april     Zalencentrum De Hangar 
Meerbos 4, 5658 LA Eindhoven

Voor  vragen die niet kunnen  wachten: zoninformatie@040energie.nl
Voor alle informatie: kijk op onze website

www.040energie.nl/040zon

Lekker zelfvoor-
zienend!

Op zonnepanelen kun je ALTIJD rekenen

“ Op weg naar een 
groen Eindhoven”

Kom 

naar een 

informatie-

avond

Zonnepanelen betalen 
zich 3X terug!

in samenwerking met de gemeente



040energie heeft

geen winstoogmerk.

Onze collectieve  

actie resulteert in  

een goede prijs.

Mary-Ann Schreurs (wethouder gemeente Eindhoven):

“  Het mooie aan 040energie is dat de vereniging ons allen 
helpt om bij te dragen aan de grote opgave om duurzame 
energie op te wekken. Via 040energie kan iedereen zijn 
bijdrage leveren, maar vooral ook op een manier die bij  
jouw leefsituatie past!”

Zonnepanelen leveren een flinke besparing op je energie - 
rekening. Zo betalen ze zichzelf terug in circa 7-9 jaar.  
De panelen gaan zeker 25 jaar mee: je verdient je investering  
3 keer terug. De prijzen van panelen zijn dit jaar ook nog eens  
flink gedaald!

Het jaarlijks rendement op deze investering is ongeveer 10%,
veel meer dan het rendement op een spaarrekening.  
De aanschaf ligt zo tussen de € 2.500 en € 6.000,
afhankelijk van je mogelijkheden. De btw krijg je terug.
Als je het geld even niet hebt: de gemeente Eindhoven
biedt een energiebesparingslening aan met maar 2% rente.
Je lost de lening af in 10 jaar met de besparing op je energie-
rekening. En daarna heb je nog zeker 15 jaar lang gratis stroom.

Wat levert het op?

De aarde warmt op, energie opwekken
moet anders. We kunnen allemaal wat 
doen. Net als de gemeente streeft 
040energie naar een klimaatneutraal
Eindhoven. Als huiseigenaar kun je  
zelf elektriciteit opwekken met
zonnepanelen. Zo draag je bij aan  
een schonere wereld voor onze  
kinderen en het is ook nog eens goed  
voor je eigen portemonnee.  

www.040energie.nl/040zon

•   Een gratis eerste beoordeling hoeveel zonnepanelen er op jouw 
dak passen en hoe het er financieel uit kan zien voor je.

•    Als volgende stap een advies op maat aan huis door een  
adviseur. Je krijgt een voorstel dat helemaal past bij jouw  
wensen en de mogelijkheden van jouw huis.

•    Op basis van dit voorstel krijg je een aanbod van een door ons 
geselecteerde installateur, die een installatie van prima kwaliteit 
levert met speciale groepskorting en met hele goede garanties. 
Je blijft te allen tijde vrij om zelf een andere leverancier te kiezen.

•   Hulp bij het terugvragen van de btw, bij het aanvragen van de 
energiebesparingslening en bij overige vragen en problemen.

040energie is een 100% non-profit vrijwilligersvereniging met 
als doel het energiegebruik van Eindhoven te verbeteren op een 
betaalbare manier. Ze wordt hierin ondersteund door de  
gemeente Eindhoven. Een belangrijke activiteit van de vereniging 
is het helpen van Eindhovenaren bij hun beslissingsproces om 
zonnepanelen te nemen. Al 225  huishoudens gingen je voor.

Wat biedt 040energie?

Wie is 040energie?

Kom naar een informatieavond.
Voor locaties en data zie de achterzijde.

Kun je niet naar de informatieavond komen? 
Doe dan mee via de website: www.040energie.nl/040zon

Een investering voor de toekomst

Waarom 
zonnepanelen?


