
Een energiezuinig thuis
Als particuliere woningeigenaar en bewoner van een 
koophuis wilt u uw huis het liefst zo energiezuinig 
mogelijk maken. Want dat is niet alleen goed voor het 
milieu maar ook voor uw portemonnee. En daarom wilt u 
misschien ook duurzame energie opwekken, bijvoorbeeld 
met zonnepanelen. Maar vaak ziet u door de (online) bomen 
het bos niet meer. 

Volg de gratis webinar
Om u meer informatie te kunnen geven over het 
zonnepanelenproject in uw gemeente en wat het voor u 
betekent organiseren wij samen met Volta Limburg op diverse 
data een gratis webinar (online presentatie). Het programma 
start om 19:00 uur en duurt tot 20:00 uur.

Het programma
• De werking van zonnepanelen 
• Het offertetraject 
• Het contract met uw gemeente
• De financieringsmogelijkheden
• De technische schouw 
• De installatie
• Informatie over de btw-teruggave
• Monitoring en garantie

Wij helpen u graag op weg. 
Wilt u meer weten? Meld u aan voor de webinar via 
voltalimburg.nl/parkstadwebinar. Nadat u zich heeft 
aangemeld ontvangt u van ons de link om de webinar 
bij te wonen. 

U bent uitgenodigd!Webinar
Woensdag 28 april 

Dinsdag 11 mei  
Woensdag 19 mei

Meld u aan via www.voltalimburg.nl/parkstadwebinar



Alles wordt voor u geregeld
Serviceprovider Volta Limburg voert alle werkzaamheden 
namens uw gemeente uit: u krijgt één aanspreekpunt 
voor al uw vragen. Als u dak geschikt is ontvangt 
u vrijblijvend een offerte. Volta Limburg realiseert 
vervolgens ook de installatie van de zonnepanelen. 
U krijgt 15 jaar garantie op de zonnepanelen en ook 
onderhoud wordt geregeld. 

De zonnepanelen zijn voordelig te financieren via uw 
gemeente. U heeft vanaf dag één financieel voordeel: u 
bespaart meer op de energierekening dan u maandelijks 
aflost. De regeling is voor alle  inwoners van de Parkstad 
gemeentes. In de regel is het mogelijk om 21% btw terug 
te vragen, ook dat wordt voor u geregeld.

Wilt u profiteren van zonne-energie en 
bent u benieuwd naar de mogelijkheid van 
zonnepanelen op uw dak? 
Via het Zonnepanelenproject Parkstad, het project in 
samenwerking met uw gemeente, wordt het hele traject 
van begin tot eind voor u geregeld. In Beekdaelen, 
Brunssum, Heerlen, Landgraaf en Voerendaal is er nog 
voldoende ruimte voor nieuwe deelnemers; in Kerkrade 
en Simpelveld is die ruimte nog maar beperkt.

Deelnemen? Ga naar www.zonnepanelenprojectparkstad.nl

voelt altijd beter

Zonnepanelenproject Parkstad: Dé kans om via uw 
gemeente te investeren in een energiezuinige woning

In samenwerking met:


