COLLECTIEVE INKOOPACTIE
VAN ZONNEPANELEN
EEN SAMENWERKING VAN DE GEMEENTE
WIJK BIJ DUURSTEDE EN HET ENERGIELOKET

Het initiatief

Gemeente Wijk bij Duurstede

De collectieve inkoopactie van zonnepanelen is een
samenwerking van de Gemeente Wijk bij Duurstede en
het Energieloket Wijk bij Duurstede. De zonnepanelen
worden geleverd en geïnstalleerd door NuytGroep uit
Wijk bij Duurstede/Amerongen en Volt4U uit Wijk bij
Duurstede. De keuze voor deze leveranciers is gemaakt
na een lokaal vooronderzoek en uitvraag onder
verschillende leveranciers.

Wijk bij Duurstede wil in 2030 energieneutraal zijn. Dit
betekent dat de energie die nodig is binnen de gemeente,
duurzaam wordt opgewekt. Zon op dak draagt bij aan het
behalen van deze ambitie. Dit kan de gemeente niet zonder
inwoners! Vandaar dat Wijk bij Duurstede medeorganisator
is van deze collectieve inkoopactie. Wijk bij Duurstede
realiseert een schone, gezonde, veilige en duurzame
leefomgeving op de korte en op de lange termijn.

Beide leveranciers hebben een kwalitatief hoogwaardig
voorstel en een scherpe actieprijs maar de keuze is aan u!
Hieronder leest u meer informatie over de partijen
die betrokken zijn bij de collectieve inkoopactie.
Gemeente Wijk bij Duurstede en het Energieloket Wijk
bij Duurstede steunen deze actie en hopen op een
groot succes.

Keuze voor de leveranciers
De uiteindelijke keuze voor NuytGroep en Volt4U als
uitvoerende partij is door Gemeente Wijk bij Duurstede en
Energieloket Wijk bij Duurstede gemaakt.
Tijdens het vooronderzoek zijn meerdere lokale bedrijven
benaderd en hebben we NuytGroep en Volt4U vergeleken op
de volgende elementen:
•	Kwaliteit van de aangeboden materialen (zonnepanelen,
omvormer en montagemateriaal)
• Geboden garanties
• Vakcertificaten en keurmerken
• Prijs

Energieloket Wijk bij Duurstede
Het Energieloket Wijk bij Duurstede is een samenwerking
tussen de EWEC, Gemeente Wijk bij Duurstede, Viveste
en Natuur-en Milieu Federatie Utrecht. Het is een
onafhankelijk platform waar bewoners uit de gemeente
snel en gemakkelijk informatie kunnen opvragen.
Onze vrijwilligers (energiecoaches) kunnen bewoners van
advies voorzien wat de beste manier is om hun woning
energiezuiniger en duurzamer te maken.

Voordelen Collectieve inkoopactie

Inschrijving

Groepsaankopen van energiebesparende maatregelen
zijn erg populair. Het levert huiseigenaren een prijs
voordeel op en leveranciers een efficiënter werk
methode. Wij vinden het belangrijk om het lokale
bedrijfsleven in de actie te betrekken, maar toch ook
schaalvoordeel te behalen. Het resultaat is een eerlijke
prijs voor de lokale leverancier en een persoonlijk
aanbod van hoge kwaliteit voor de huiseigenaar.

Bewoners uit Gemeente Wijk bij Duurstede kunnen zich
online inschrijven voor de collectieve inkoopactie.

Scherpe prijs
Door met een grote groep huiseigenaren collectief
zonnepanelen in te kopen kan de leverancier een
scherpe prijs aanbieden. Dit komt doordat de
leverancier de huisopnames en de uitvoering van het
werk preciezer kan inplannen. Dat scheelt reistijd en
reiskosten. Daarnaast kan het materiaal met schaal
voordeel worden ingekocht waardoor er dubbel
geprofiteerd wordt.

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 Volt4U nemen
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 komen de leveranciers bij
u thuis langs om het dak te bekijken. Zij bespreken dan uw
wensen en geven advies. De opname duurt ongeveer een uur.

Maatwerk

Huisopname

Beide leveranciers komen na uw inschrijving bij u thuis
langs voor een opname. Ze brengen een advies uit hoeveel
panelen er op uw dak passen en welke omvormer hierbij
het beste aansluit. Daarnaast kijken de leveranciers of
er aanpassingen nodig zijn aan het dak, meterkast of
bekabeling.

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.

Op basis van deze opname wordt de definitieve prijs bepaald
en het financiële rendement wat behaald kan worden.
U krijgt dus 2 aanbiedingen. Van elke leverancier één.

Hoge kwaliteit
Er is veel werk gestoken in de selectie van de leverancier.
Er is nadruk gelegd op de beste prijs/kwaliteit verhouding.
In veel grote inkoopacties wordt alleen maar naar de
laagste prijs gekeken, wat helaas vaak tot kwalitatief
slechte installaties leidt.

Contact
Voor vragen over deze collectieve inkoopactie kun je
contact opnemen met het Energieloket Wijk bij Duurstede.
Hieronder de contact gegevens.
Openingstijden Energieloket
EigenWijkse Energiewinkel, Steenstraat 2,
Wijk bij Duurstede
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13.30 uur tot 17.00 uur
13.30 uur tot 17.00 uur
13.30 uur tot 17.00 uur
13.30 uur tot 17.00 uur

Per email:
energieloketwijkbijduurstede@gmail.com
Per telefoon: 06-12 49 22 47

