
Maak VOOR 1 juli een afspraak! 
Voor Purmerend: www.duurzaambouwloket.nl/actiepurmerend 
Voor Beemster: www.duurzaambouwloket.nl/actiebeemster

VOOR 1 juli gratis vrijblijvend advies aanvragen
Zon op Purmerend zet 
zonnepanelenactie in Purmerend 
en Beemster in het zonnetje! 
De zonnepanelenactie 2021 in samenwerking met  
Duurzaam Bouwloket is een succes! Inmiddels hebben ruim 
vierhonderd eigenaren van woningen in Purmerend en 
Beemster zich aangemeld. 

Een adviseur komt dan gratis en geheel vrijblijvend de woning, de meterkast 
en eventuele schaduwfactoren bekijken en kan vervolgens een actieaanbod 
maken dat helemaal is toegesneden op de woning. Juist voor wie twijfelt 
is dit een prima manier om gewoon eens vrijblijvend te laten bekijken wat er 
mogelijk is en inzicht te krijgen in de kosten én opbrengsten. Het protocol 
‘Samen veilig doorwerken’ zorgt ervoor, dat deze huisbezoeken – aan-
geboden door een collectief van regionale vakkundige ondernemers – 
coronaproof plaatsvinden. 
 
Voorzitter Wim Wilschut van energiecoöperatie Zon op Purmerend: ‘Bekijk 
duurzame energieopwekking van de zonnige kant! Investeren in zonnepane-
len is heel interessant, met een mooie opbrengst voor portemonnee en milieu. 
Inschrijven voor de actie is nog mogelijk tot en met woensdag 30 juni 2021. 
Zon op Purmerend wil zo snel mogelijk zoveel mogelijk duurzame energie-
opwekking met zonnepanelen, daarom ondersteunen wij van harte deze 
gemeenschappelijke inkoopactie. Doe ook mee en laat u gratis en vrijblijvend 
informeren over de mogelijkheden voor uw huis.’ 
 
Niet alleen daken op het zuiden, maar daken gericht naar het oosten en 
westen kunnen ook een uitstekende opbrengst geven. Tijdens het veilige 
huisbezoek om het dak te bekijken, kan de specialist u ook informeren over 
hoe tot 2031 de verrekening van de opbrengst er uit ziet (salderen) en hoe 
de btw-teruggave voor particulieren werkt. 

Het is voor veel woningeigenaren in Purmerend en Beemster een goed 
moment om te investeren in het opwekken van duurzame energie met 
zonnepanelen. De spaarrente is nihil; zonnepanelen voegen waarde 
toe aan de woning en zorgen voor een mooie opbrengst. 

Energiecoöperatie Zon op Purmerend wil meer duurzame energieop-
wekking in Purmerend en Beemster. Projectleider Gertjan van Keulen van 
Zon op Purmerend: ‘Voor bewoners is het investeren in zonnepanelen 
op het eigen dak altijd het meest aantrekkelijk.’

Heb je als bewoner zelf geen geschikt dak, dan biedt Zon op Purmerend 
de gelegenheid om mee te doen aan een van haar gemeenschappelijke 
projecten. Onlangs heeft Zon op Purmerend in samenwerking met Spurd 
het vierde project opgeleverd, een zonnedak op sporthal De Beuk.

Doe ook mee 
met de actie!

Kijk op www.zonoppurmerend.nl voor informatie


