Duurzaamheidsmarkt
& spreekuur over
zonnepanelen
op uw woning
Restaurant van de
bibliotheek Almelo
vrijdag 24 april 2015
• Duurzaamheidsmarkt: 16.00 – 20.00 uur
• Het Baken 3, Almelo

Op vrijdag 24 april 2015 organiseert gemeente Almelo een duurzaamheidsmarkt
speciaal gericht op zonnepanelen. Verschillende leveranciers zijn aanwezig om
informatie te geven. De duurzaamheidsmarkt is bedoeld voor huiseigenaren in
Almelo die meer willen weten over zonnepanelen.

Twijfelt u over de aanschaf van
zonnepanelen? Dan is deze markt
echt iets voor u!
De ontwikkeling van zonnepanelen gaat snel en de panelen worden steeds efficiënter.
In Nederland zijn circa 300 merken zonnepanelen verkrijgbaar, waardoor veel
mensen door de bomen het bos niet meer zien. Op de duurzaamheidsmarkt kunt u de
verschillende producten zien en het verhaal erbij horen van een lokale leverancier.
Hierdoor kunt u verschillende producten vergelijken en bepalen met welke leverancier
u het liefst in zee wilt gaan. Er zullen ongeveer zes leveranciers aanwezig zijn.

Glenn Stern Almelo - vrijstaande woning 1991

“Verbouwing met subsidie en
extra energiebesparing.”
“We hebben dit huis in 1991 nieuw gekocht en zijn op de
natuurlijke momenten aan de slag gegaan met extra
isolatie” vertelt Glenn Stern. “Toen we in 1996 een kleine
verbouwing gingen doen hebben we ook direct het al
glas vervangen door HR++-glas. In 2012 hebben we na
lang twijfelen toch zonnepanelen aangeschaft. Ik vind
zonnepanelen lelijk en wil ze niet kunnen zien. Daarom
heb ik ze op het platte dak laten zetten.

Duurzaamheidpremie
Is uw woning ouder dan één jaar? Dan kunt

Duurzaamheidspremie

u in aanmerking komen voor de duurzaam-

•	U ontvangt € 600,- premie voor twee of
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meer gerealiseerde isolatiemaatregelen
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minste twee isolatiemaatregelen per
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	€ 150,- burenpremie. U bent een buur

Eerst aanvragen, dan pas aan de slag!

wanneer de cijfers en de eerste letter van

Hieronder vindt u de voorwaarden voor de

uw postcode gelijk zijn.

duurzaamheidpremie.
Investeringspremie
Tot € 1.050,- premie aan te vragen
•	De premie geldt niet voor zonnepanelen.

•	De energie-investeringspremie is beschikbaar voor investeringen van ten minste

Hiervoor kunt u eventueel een duurzaam-

€ 5.000,-. U kunt deze premie van € 300,-

heidlening afsluiten bij Provincie Overijssel.

aanvragen bij isolatiemaatregelen en

Aanvragen is mogelijk tot 1 juli 2015

diverse andere maatregelen. Kijk hiervoor
op de lijst met maatregelen.

Elise IJskes Almelo
vrijstaande woning 1972

“Stom als je je eigen
energie niet opwekt als je
de gelegenheid hebt.”
“Vier jaar geleden heb ik dit huis gekocht en eerst grondig verbouwd. Het
huis was wel goed onderhouden maar
erg gedateerd. Daarna ben ik met
isoleren begonnen. Daardoor is het comfort erg toegenomen. Vorig jaar heb ik
gekozen voor zonnepanelen, waarmee
ik bijna mijn hele verbruik opwek”

Duurzaamheidlening

Voor meer informatie kunt u

Particuliere woningeigenaren in Overijssel

kijken op de website van

van woningen ouder dan een jaar komen

www.energiebesparenAlmelo.nl

in aanmerking voor de duurzaamheidlening
van Provincie Overijssel. Met de lening kunt

Bij vragen kunt u contact

u energiebesparende en energieopwek-

opnemen met de helpdesk,

kende maatregelen in uw woning financie-

telefoon 0546 - 541 549

ren. Het actuele rentepercentage van de

of per e-mail

duurzaamheidlening is vanaf 0,5%.

info@energiebesparenAlmelo.nl

Twee soorten leningen beschikbaar

Leveranciers vindt u op de

•	Minimaal € 2.500,- en maximaal € 7.500,-

website onder “Aan de slag!”

(looptijd 10 jaar) 0,5%
•	Minimaal € 7.500,- en maximaal € 20.000,(looptijd 15 jaar) 0,6%
(rentestand 23-03-2015)

Maximaal 30% van het geleende bedrag
mag besteed worden aan woningverbetering. Rentekosten zijn aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting.

Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op www.energiebesparenAlmelo.nl.

en dan “Namen uitvoerende
bedrijven”.

