
Graag zonnepanelen… 

Maar geen geschikt dak? 

Schrijf nu in! 

 

Zonnecoöperatie West-friesland 

Op de daken van Interpack in Andijk en  
DWB Aannemers in Hem zal worden gestart  
met het  plaatsen van zonnepanelen. 
Er hebben zich al veel mensen opgegeven,   
maar er is  nog ruimte! 
 
Is uw eigen dak minder geschikt voor zonnepanelen (bijv 
monument, te veel schaduw, etc)  dan is het toch  
mogelijk om duurzame energie op te wekken en  
te profiteren van bestaande stimuleringsmaatregelen.  
 
Met 10 à 15 zonnecertificaten kan een gemiddeld gezin 
en groot deel van zijn eigen duurzame elektriciteit  
opwekken zonder CO2 uitstoot, en zonder gedoe met 
zonnepanelen op je eigen dak. 
 
Een investering met financieel rendement! De panelen  
betalen zich terug in minder dan 10 jaar, over de hele  
looptijd van 15 jaar is het te verwachten rendement dan  
gemiddeld rond 5% per jaar.  
 

 

Woont u in de postcodes 1601, 1602, 1611, 1613, 
1606 en 1619, dan kunt u meedoen. 
 
Meer informatie: 
www.zonnecooperatiewestfriesland.nl 

 
Of   neem contact op via 
Email: info@zonnecooperatiewestfriesland.nl 

Telefoon: 06-224 611 26 

http://www.zonnecooperatiewestfriesland.nl
mailto:info@zonnecooperatiewestfriesland.nl


Waarom Zonnepanelen? 

 

 U produceert zelf  schone energie 

 U bespaart fossiele brandstof  en vermindert het klimaatprobleem 

 U draagt bij aan een schoner milieu, ook voor toekomstige generaties 

 We worden minder afhankelijk van import uit het buitenland 

 De coöperatie neemt al het regelwerk uit handen 

 U bespaart op uw energierekening 

 Uw geïnvesteerde geld verdient zich terug in minder dan 10 jaar terwijl 

de zonnepanelen tenminste 15 jaar mee gaan. 

 

Zelf  heeft u er bijna geen omkijken naar, maar u draagt ondertussen wel uw 

steentje bij aan duurzame energieopwekking! 

 

 

Heeft u geen geschikt dak voor zonnepanelen, 
en wilt u toch gebruik maken van  
zonneënergie?  
Dat kan via Zonnecoöperatie West-Friesland. 
 
Wij blijven op verschillende daken in  
West-Friesland zonnepanelen plaatsen,  
waar u stroom van kunt gaan gebruiken 

 

U wilt graag zonnepanelen…. 

...maar u heeft geen geschikt  dak? 


