
                                                        

Aan de bewoner(s) van 

«Adres» 

«POSTCODE»  «WOONPLAATS» 

Kenmerk :  nr.02 PV DeA  
Onderwerp :  Start energieacties in uw buurt     

Apeldoorn, 2 juni 2020 

Beste huiseigenaar,  

Wilt u energie besparen? De gemeente Apeldoorn heeft in 2020 extra geld beschikbaar om u als 
huiseigenaar hiermee te helpen. In deze brief leest u hier meer over. Doet u ook mee? 
      
Dit jaar zijn er verschillende acties die u kunnen helpen met energie besparen 
In diverse wijken zijn er dit jaar zonnepanelenacties, isolatieacties en energie adviesacties. De 
gemeente organiseert deze activiteiten samen met energiecoöperatie deA, het Regionaal Energieloket 
en platform Energiek Apeldoorn. Met deze acties krijgt u advies over het energiezuiniger maken van 
uw woning en profiteert u van scherpe prijzen.  
 
We starten met een zonnepanelenactie in uw buurt 
De eerstvolgende actie in uw buurt is de zonnepanelenactie. Heeft u nog geen zonnepanelen op uw 
dak? Schaf ze eenvoudig en voordelig aan via de zonnepanelenactie van deA! 
Met zonnepanelen wekt u uw eigen energie op. De prijs van zonnepanelen is de laatste jaren fors 
gedaald en de terugverdientijd dus ook. Met deze actie profiteert u van kwaliteit, gemak en een 
scherpe prijs. Schrijf u in en profiteer nog deze zomer van uw eigen zonnepanelen. In de bijlage bij 
deze brief vindt u meer informatie.  
 
Meer informatie? Kom naar de online informatiebijeenkomst! 
Tijdens een online informatiebijeenkomst op 18 juni vertellen we u alles over de zonnepanelenactie en 
over leningen die u kunt aanvragen. U kunt makkelijk meedoen via internet. Geef u op via www.de-
a.nl/zonnepanelenactie. Klik daarna op ‘Aanmelden online informatieavond’ en schrijf u in. 
 
Er komen nog meer acties waar u aan mee kunt doen  
Na de zonnepanelenactie volgen nog meer activiteiten waar u aan mee kunt doen. Zo kunt u alvast 
een cadeaubon aanvragen. Hiermee bestelt u in dit najaar gratis energiebesparende producten ter 
waarde van 45,- euro. Aanmelden kan nu al op www.energiekapeldoorn.nl/jouw-huis-toekomstklaar. 
Hier vindt u ook het overzicht van alle activiteiten in 2020.    
 
Met deze acties helpen we u en het milieu 
Met deze acties bespaart u energie en maakt u uw huis klaar voor de toekomst. We hopen dat u mee 
zult doen aan de zonnepanelenactie of een van de andere activiteiten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Michael Boddeke      Eline Smit 
Directeur deA, duurzame energiecoöperatie Apeldoorn  Projectleider gemeente Apeldoorn 
 

http://www.energiekapeldoorn.nl/jouw-huis-toekomstklaarH


 

 
 

Alle daken zon: Collectieve inkoopactie zonnepanelen 
 
De gemeente Apeldoorn wil het voor u als inwoner makkelijk maken om zelf zonne-energie op te 
wekken. Daarom start deA, duurzame energiecoöperatie Apeldoorn, in samenwerking met de 
gemeente Apeldoorn een zonnepanelenactie in uw buurt. Met deze actie profiteert u van kwaliteit, 
gemak en een scherpe prijs. deA heeft in de afgelopen jaren al veel Apeldoorners geholpen met 
zonnepanelen, en werkt hierbij met betrouwbare, lokale installateurs. Kijk voor het aanbod, het type 
panelen en de prijzen op www.de-a.nl/zonnepanelenactie. 
 
Zonnepanelenactie: makkelijk en milieuvriendelijk zelf stroom opwekken 
Meedoen aan deze zonnepanelenactie heeft diverse voordelen: 

✔ Van A tot Z: We helpen u van aanvraag tot zonnepaneel om een goede installatie op uw dak 
te krijgen. 

✔ Kwaliteit: Wij hebben professionele bedrijven en een goed aanbod uitgezocht. 

✔ Maatwerk: Iedere woning is anders. Daarom krijgt u altijd een persoonlijke offerte. Deze is op 
maat gemaakt voor uw woning en uw wensen.  Voor vrijwel iedere situatie is een oplossing. 

✔ Achteraf: We controleren steekproefsgewijs het geleverde werk. De btw wordt voor uw 
teruggevraagd. 

 
Aanmelden voor een woningopname 
Vanaf 1 juni kunt u zich aanmelden op www.de-a.nl/zonnepanelenactie. Binnen 3 werkdagen neemt 
een installateur contact met u op om een afspraak te maken bij u thuis. Na de afspraak ontvangt u een 
persoonlijke offerte. Dit is gratis en u zit nergens aan vast. U beslist zelf of u gebruik wilt maken van 
het aanbod en zonnepanelen wilt laten installeren. 
 
Meer informatie? Kom naar de online informatiebijeenkomst! 
Is mijn dak geschikt? Wat leveren de zonnepanelen als het salderen gaat stoppen? En hoe zit het met 
de btw? Tijdens de informatiebijeenkomst 18 juni vertellen we u meer over de zonnepanelenactie. U 
kunt ook uw vragen stellen aan de gemeente, deA en de installateurs. 
Wegens het Covid-19-virus organiseren we deze avond online. U kunt zich via uw computer, tablet of 
telefoon aanmelden en zo de presentatie volgen. Heeft u daar geen ervaring mee? Dat geeft niet: wij 
helpen u graag.   
 
Datum:  18 juni 
Tijdstip: 19.30 tot 21.00 uur 
Locatie: Online, aanmelden via www.de-a.nl/zonnepanelenactie 
 
Heeft u vragen? Bel of mail gerust! 
Heeft u nog vragen over de zonnepanelenactie? Hebt u alvast een vraag voor de online 
informatiebijeenkomst? Neem contact op met deA via  www.de-a.nl/zonnepanelenactie of bel 
(055)368 33 66. 

http://www.de-a.nl/zonnepanelenactie

