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Beste <naam>, 
 
 

Vorig jaar hebben wij u laten weten dat we in 2021 gaan starten met het 

aanbieden en plaatsen van zonnepanelen in uw wijk. Het is zover, we 

gaan beginnen! In deze brief vertellen wij u hier meer over.  

 

Groene energie 
Met zonnepanelen op uw dak wekt u zelf groene energie op: goed voor het milieu, uw 

portemonnee én de toekomst! Stap voor stap plaatsen we zonnepanelen op daken van onze 

woningen. Dit doen wij omdat hiermee de woonlasten van onze huurders direct dalen en we 

de stroomvoorziening verduurzamen.  

 

Is uw woning geschikt? 
De firma Ecorus plaatst voor ons de zonnepanelen op het dak. Samen met hen kijken we zo 

goed mogelijk of uw woning geschikt is voor zonnepanelen. Soms blijkt het helaas toch niet 

mogelijk om de zonnepanelen te plaatsen. Als dat bij uw woning het geval is, informeren wij 

u daar zo snel mogelijk over. 

 

U krijgt een persoonlijk aanbod 
Binnenkort ontvangt u van Ecorus een brief met meer informatie en een persoonlijk aanbod. 

Wilt u na het lezen van die brief meer weten? Stel dan gerust al uw vragen over de 

zonnepanelen aan de specialisten van Ecorus.  

 

Als u voldoende informatie heeft gehad over de zonnepanelen, dan beslist u zelf of u 

zonnepanelen wilt laten plaatsen. In de brief die u van Ecorus krijgt, staat hoe u uw keuze 

kunt doorgeven.  

 

Met een garantie bieden we u zekerheid  
Uw bijdrage is een kleine maandelijkse vergoeding voor de zonnepanelen via 

de servicekosten. Wij garanderen u dat de besparing op uw energierekening 

hoger is dan de vergoeding die u voor de zonnepanelen betaalt. Deze garantie geldt voor de 

hele periode waarin u gebruik maakt van de zonnepanelen. Ook als de energieprijs wijzigt of 

als er iets verandert in de vergoeding voor het terugleveren van stroom aan het energienet. 

U profiteert dus vanaf de eerste maand al van de besparing op uw energiekosten.  

 

Bovendien zijn de eerste 3 maanden gratis, u betaalt dan geen vergoeding voor de 

zonnepanelen.  
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Nog even alles op een rij  
o Zonnepanelen zijn nu ook voor u als huurder bereikbaar. De hoge aanschafkosten 

neemt Vidomes voor haar rekening.  

o Met dit aanbod hoeft u zelf niets te investeren. Bovendien regelen wij samen met 

Ecorus alles voor u.   

o U betaalt voor de zonnepanelen een vast bedrag per maand via de servicekosten*. 

Maar doordat u zelf energie opwekt, wordt uw energierekening lager. De 

zonnepanelen leveren u dus geld op.  

o Ook als energieprijzen of vergoedingen dalen, blijft u in het voordeel. Wij garanderen 

dat u op jaarbasis altijd meer bespaart dan u aan vergoeding aan Vidomes betaalt. 

o Ecorus neemt contact met u op voor een persoonlijk aanbod. 

 

* Over de servicekosten zonnepanelen passen we geen huurverhoging toe waardoor deze kostenpost 

de hele looptijd gelijk blijft.  Wij nemen de kosten voor aanschaf en onderhoud voor onze rekening.  

 

Heeft u vragen? 
Stel ze dan via mijnvidomes.nl, vidomes.nl/contact, Facebook of WhatsApp op  
06 - 132 75 972. Wilt u ons bellen? Dan is het goed te weten dat de wachttijden aan de 
telefoon langer zijn door corona en omdat veel collega’s thuiswerken.      
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Inge van Oosten 
Gebiedsconsulent 


