Energie besparen

Pakket Acaciaplantsoen

In deze folder leest u meer over het pakket
energiebesparende maatregelen dat wij samen
met Domijn speciaal voor uw woning hebben
samengesteld.
Wij werken volgens complexmatige aanpak. Dat
wil zeggen dat per straat of wijk alle gelijksoortige
huizen in één keer worden verduurzaamd.

•
•

Plaatselijk voegwerk herstellen
Schilderwerk deurkozijnen

Deze onderhoudswerkzaamheden worden bij alle
woningen uitgevoerd. Ook als u niet akkoord gaat
met het verduurzamen van uw woning.

Kosten en besparing

Woningcorporatie Domijn neemt de kosten voor
de verduurzaming volledig voor haar rekening.
Voor de opbrengst van de zonnepanelen wordt
een maandelijkse bijdrage opgenomen in de
servicekosten. De hoogte van de servicekosten
hangt af van het aantal zonnepanelen.
Met het totale pakket kunt u maandelijks tot wel
€50,- euro besparen op uw energierekening.
Na plaatsing van de zonnepanelen kunt u het
maandbedrag van uw energieleverancier meteen
verlagen met het bedrag van de servicekosten.

Hoeveel zonnepanelen?

U kunt kiezen tussen 6 of 8 zonnepanelen. Om
een keuze te maken kunt u het beste de jaarnota
van uw energieleverancier bekijken. Op deze nota
kunt u zien hoeveel kWh aan stroom u jaarlijks
verbruikt.
Verbruikt u minder dan 2000 kWh per jaar dan
kiest u voor 6 zonnepanelen. Kosten: €23,- p.m.
Verbruikt u meer dan 2000 kWh per jaar dan kiest
u voor 8 zonnepanelen. Kosten : €31,-p.m.

Stap 1: U heeft het deelnameformulier
getekend en naar ons opgestuurd;

 Zonnepanelen
6 of 8 stuks

stap 2: We dragen alle deelnameformulieren
over aan de aannemer;

stap 3: De aannemer neemt contact met u op
voor het inplannen van een opname;

Slim combineren

Aan uw woning zullen een aantal
energiebesparende maatregelen uitgevoerd
worden. Deze staan hiernaast vermeld.
Daarnaast voeren we tegelijk onderhoud uit aan
uw woning. Het gaat om de volgende
onderhoudswerkzaamheden:

Het stappenplan



stap 4: De laatste controle wordt uitgevoerd

Gevelisolatie

 Mechanisch
ventilatiesysteem

en de materialen worden besteld;

stap 5: De uitvoering gaat van start;
stap 6: Uw nieuwe, verduurzaamde huis is
gereed.
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Veelgestelde vragen
Hoe lang duurt de verduurzaming?

De meeste maatregelen die worden toegepast
in uw woning kunnen binnen 8 werkdagen klaar
zijn. Er zijn uitzonderingen waarbij het iets
langer kan duren. Ongeveer twee weken voor
de start van de werkzaamheden ontvangt u de
deﬁnitieve planning van de aannemer.

Wat verwachten jullie van mij als bewoner?
Voor de verduurzaming is het in sommige
gevallen nodig om de spullen die in de weg
staan even aan de kant te zetten. Vaak zijn dit
spullen die in de vensterbank staan of tegen de
buitenmuren zijn geplaatst. Uw spullen hoeven
niet naar een opslag. Maar maakt u geen
zorgen, de aannemer legt dit van te voren aan
u uit!

Kan ik nog meer informatie krijgen?

Hoe doe ik mee?
In de envelop met deze folder vindt u ook een deelnameformulier. Controleer de persoonlijke
gegevens en vul het formulier verder in. Maak een duidelijke foto of scan van het formulier en mail het
naar klantenservice@reimarkt.nl. Heeft u geen mailadres? Gebruik dan de bijgeleverde
antwoordenvelop. Wij ontvangen uw antwoord graag voor 9 december.

Ja, dat kan! Als u na het lezen van de informatie
nog vragen heeft of hulp nodig heeft bij het
kiezen van het aantal zonnepanelen dan kunt u
contact met ons opnemen. De contactgegevens
staan achterop deze folder en in de brief.
Op onze website kunt u terecht voor
algemene informatie en diverse folders over
bijvoorbeeld het belang van ventilatie en de
werking van de zonnepanelen.
www.reimarkt.nl/complexendomijn2022/

