COLLECTIEVE INKOOPACTIE
VAN ZONNEPANELEN

VOLT4U
Onze visie

Volt4U gelooft in de kracht van je eigen energie. De
zon schijnt op ons allemaal, waarom zouden we dat
niet in ons voordeel laten werken. Bovendien, waarom
proberen we niet het juk van centraal opgewekte
energie met potentieel rampzalige gevolgen van ons af
te gooien met onze eigen zon-, wind- en bio-energie.
Volt4U neemt alvast een voorschot. Wij halen alle
barrières weg om je eigen zonnepanelen neer te zetten.
Volt for you!

Onze missie

Volt4U heeft als doel overheid, particulieren en
bedrijven minder afhankelijk te maken van centraal
opgewekte energie en in het bijzonder energie
opgewekt door middel van fossiele brandstoffen.

‘s Avonds afspreken mogelijk

Een team van
betrokken medwerkers

Projecten van 2 tot 2000 panelen

Sterk in maatwerk

Regionaal georienteerd

Breed assortiment

HET PROCES
Inschrijving

Bewoners uit Gemeente Wijk bij Duurstede kunnen zich
online inschrijven voor de collectieve inkoopactie. Dat kan
via deze link:
https://jouwhuisslimmer.nl/activiteit/wijkbijduurstedetoe-aan-zon-op-dak-grijp-je-kan-en-doe-mee-met-decollectieve-inkoopactie-zonnepanelen/.
Maar ook door een mail te sturen naar:
energieloketwijkbijduurstede@gmail.com.
U laat daar uw contactgegevens achter en NuytGroep
en Volt4You nemen binnen een week contact met u
op. Bewoners kunnen zich tot en met 1 november 2020
inschrijven. Dan sluit de inschrijving.

Inplannen huisopname

Om een offerte op maat te maken komt een adviseur bij
u thuis langs om het dak te bekijken. Hij bespreekt dan
uw wensen en geeft advies.
De opname duurt ongeveer een uur.

Huisopname

De leverancier komt bij u thuis langs om uw dak te
inspecteren. Daarbij wordt van alles bekeken en
besproken, zoals het aantal panelen, de geschiktheid van
het dak, de locatie van de omvormer, het kabeltraject en
natuurlijk uw persoonlijke voorkeuren.
Mocht u speciale wensen hebben dan wordt dat tijdens de
opname besproken.

Uw persoonlijke aanbieding

Volt4U brengt altijd een offerte op maat uit. Het is een
persoonlijke offerte, u kunt dus zelf kiezen hoeveel
zonnepanelen u wilt.

Beslissen

U kunt inschrijven tot 1 november 2020. Als u voor
die datum bent ingeschreven via de gemeente zullen
we de afgesproken korting in de offerte handhaven.
Uitgebrachte offertes kunt u tot 30 dagen nadat de
offerte is uitgebracht accepteren.

Inplannen uitvoering

U plant samen met ons een dag dat de werkzaamheden
worden uitgevoerd. Het streven is om alle installaties
binnen 12 weken na het ondertekenen van de offerte af
te ronden. De monteurs zijn meestal een dag bij u bezig
met de installatie van het systeem.

Aanbieding
Voor iedereen die meedoet met deze actie maken we
onze aanbieding met een extra korting van 5% op de
totale offerte. Dat is dus een extra 5% op ons toch al
scherpe aanbod alleen beschikbaar voor bewoners in de
gemeente Wijk bij Duurstede.

Materialen
We hebben een unieke filosofie op de inkoop van onze
materialen. Wij zijn niet afhankelijk van één bepaalde
leverancier, merk of type. Twee keer per jaar evalueren
we de beschikbare materialen op de markt op kwaliteit,
toegankelijkheid, gemak, duurzaamheid, esthetiek en prijs.
Wij bepalen welke producten voor welke gelegenheden het
beste zijn (klein/groot, plat dak/schuin dak, kleur, afmeting).
Die producten gaan we dan aanbesteden bij ons enorme
netwerk van distributeurs.
Zo krijgen we de beste prijs voor het beste product. Altijd de
nieuwste spullen, en al het materiaal beschikbaar zodat we
voor jou een perfecte match kunnen maken.

De installatie
De installatie wordt gerealiseerd door onze eigen monteurs.
Al onze monteurs zijn in het bezit van het Zonnestroom
Installateur diploma. Volt4U is Zonnekeur gecertificeerd en
onderdeel van InstallQ.

Hoe zit het met de salderingsregeling?
De salderingsregeling houdt in dat je de stroom die je aan
het elektriciteitsnet levert mag wegstrepen (salderen)
tegen de stroom die je van het net afneemt. Dat is
gunstig: je krijgt voor de geleverde stroom hetzelfde
tarief als wat je aan het energiebedrijf betaalt, inclusief
energiebelasting en opslag duurzame energie (zo’n 22,5
cent per kWh). De regering verandert dit vanaf 2023.
Elk jaar mag je wat minder stroom wegstrepen. Vanaf
2031 kun je helemaal niet meer salderen. Voor elke kWh
stroom die je aan het net levert, krijg je een vergoeding
van je energiebedrijf: meestal het kale levertarief incl.
BTW (plusminus 8 cent per kWh).
Als je dit jaar zonnepanelen koopt, profiteer je nog 2 volle
jaren van 100 procent salderen. Daarna wordt het deel
dat je mag salderen elk jaar wat minder. De investering
in zonnepanelen verdien je in 7 jaar terug.
Als je in 2023 zonnepanelen koopt, krijg je meteen te
maken met de afbouw van de salderingsregeling. In
2023 mag je nog 91 procent salderen. Dat wordt elk jaar
minder, tot je in 2031 niks meer kunt salderen. Maar het
blijft nog steeds aantrekkelijk om zonnepanelen op je
dak te leggen. Een set van 10 zonnepanelen verdien je
in 8 jaar en 2 maanden terug. De winst na 25 jaar kun
je vergelijken met een rente van 3,5 procent op een
spaarrekening. Daarmee zijn zonnepanelen nog steeds
een aantrekkelijke én duurzame investering.

Garanties
Installatiegarantie: 3 jaar installatiegarantie.
Wat er ook gebeurt, wij zijn er voor u.

Aanmelden zonnepanelen

Heeft u zonnepanelen gekocht? Dat kunt u de installatie
aanmelden via www.energieleveren.nl
Zo weet u zeker dat de teruggeleverde stroom ook wordt
geregistreerd door uw slimme meter.

BTW terugvorderen

U kunt over de aanschaf van de zonnepanelen de BTW
terugvorderen. U mag het uiteraard zelf doen maar wij
kunnen u voor een kleine vergoeding ook helpen met het
terugvorderen van de BTW via onze professionele btwservice.

Contact
Volt4U
Keulenaar 6D • 3961 NM Wijk bij Duurstede
0343-764129
info@volt4u.nl
volt4u.nl

Productgarantie/fabrieksgarantie
Verschilt per product:
Panelen (tussen de 10 en 30 jaar)
Montagemateriaal (20 jaar)
Omvormers (tussen de 5 en 25 jaar).

