ZONNEKAART.
BRUSSELS
Ontdek in één klik hoeveel
uw dak kan opbrengen

LAGERE FACTUREN,
BETER VOOR DE
PLANEET
Hebt u 1 minuut? In zo weinig tijd toont de zonnekaart u
hoeveel geld uw dak kan opbrengen, en hoeveel CO2-uitstoot u zal vermijden door zonnepanelen te installeren. Niets dan voordelen voor u en voor het klimaat!
Surf naar zonnekaart.brussels, voer uw adres in en ontdek het
zelf:
èè Hoeveel panelen zou ik kunnen installeren?
èè Hoeveel zou ik kunnen verdienen?
èè Hoeveel zou het me kosten?
èè Bekijk de simulatie voor een zonneboiler.
èè Neem contact op met erkende installateurs.

ALLEEN MAAR
VOORDELEN

DE VOORDELEN VAN ZONNEPANELEN

èè Ze brengen geld op: de kostprijs van de panelen is sterk gedaald. En dankzij de groenestroomcertificaten met een waarborg van 10 jaar verdient u misschien meer terug dan wat de
panelen u gekost zullen hebben. Bovendien zal uw elektriciteitsrekening lager uitvallen. Geen financiële middelen? Vraag dan
de Brusselse Groene Lening aan. Die wordt verstrekt aan zeer
interessante voorwaarden.
èè Makkelijk te plaatsen: de panelen worden vaak in 1 dag geplaatst. Zorg ervoor, vooraleer u panelen plaatst, dat uw dak
goed geïsoleerd is.
èè Makkelijk te beheren: meestal is er geen stedenbouwkundige
vergunning nodig. U kunt uw huidige energieleverancier behouden, en uw kadastraal inkomen blijft ongewijzigd.

MEER INFO

Technische vragen? Neem gratis contact op met onze deskundigen.

61 % Uitstekend potentieel
9 % Goed potentieel
30 % Laag potentieel (niet opgenomen in de berekening)

GOED OM TE WETEN
• Controleer de stabiliteit en de isolatie van het dak
alvorens zonnepanelen te installeren.
• De zonnekaart houdt rekening met tal van parameters,
maar het blijft een schatting. Vraag systematisch het advies van een professional om de resultaten te verfijnen.

Bent u een particulier?
Homegrade
Tel. 1810
info@homegrade.brussels
Queteletplein 7, 1210 Sint-Joost-ten-Node
Dinsdag – vrijdag, 10-12u & 14-16u
homegrade.brussels
Bent u een professional?
Facilitator Duurzame Gebouwen
Tel. 0800 85 775
facilitator@leefmilieu.brussels
leefmilieu.brussels/facilitator

