
Voordelige zonnepanelen  
voor iedereen! 

Een voordelig zonnepanelenproject voor alle inwoners, ondernemers  
en verenigingen met een kleinverbruikersaansluiting. 



Onder de huidige wet- en regelgeving 
bespaart u met zonnepanelen méér aan 
energiekosten dan de maandelijkse 
aflossing van de lening. U hebt er dus  
direct voordeel van! Na 15 jaar is de  
lening afgelost en profiteert u nog 
minimaal 10 jaar van gratis zonnestroom.  

Wie voert het project uit? 
Serviceprovider Volta Solar – 

dochteronderneming van Volta Limburg–  
realiseert, onderhoudt en beheert de 
zonnepaneleninstallaties, in opdracht van 
gemeente Heumen. Volta Solar heeft 10 
jaar ervaring met het ontwerpen, leveren 
en installeren van zonnepanelen.  

 Op naar een klimaatneutrale 
gemeente!

Door mee te doen aan het zonnepanelen-
project draagt u uw steentje bij aan een 

beter milieu. Benieuwd wat u nog  
meer kunt doen? 

Gratis advies en informatie
Voor gratis advies over duurzaam 

bouwen, energiegebruik en energie-
besparing kunt u terecht bij het Loket 
Duurzaam Wonen Plus. Iedere donderdag 
is er een inloopspreekuur in het 
gemeentehuis van 9.00 - 12.30 uur.   
Meer informatie vindt u op onze website: 
www.heumen.nl/duurzaamheid.
 

“ Vanaf moment van 

aanmelden tot en 

met plaatsen en 

nazorg uitstekend” 
Deelnemer zonnepanelenproject

Zonnepanelenproject  
Gemeente Heumen
Voor alle inwoners, ondernemers en verenigingen met een 
kleinverbruikersaansluiting heeft gemeente Heumen een voordelig 
zonnepanelenproject. Met dit project sluit u een contract af met 
de gemeente Heumen voor het leveren en plaatsen van 
zonnepanelen. Inclusief onderhoud en garantie, voor 15 jaar. Als  
u wilt, kunt u daarvoor een gunstige lening afsluiten die u binnen  
15 jaar aflost.  



Het zonnepanelenproject is een initiatief van de gemeente 
Heumen. Met dit project kunnen wij als gemeente onze inwoners 
tegen aantrekkelijke voorwaarden zonnepanelen aanbieden.

De voordelen op een rij: 
• gunstige lening en financieel voordeel 

vanaf dag 1;
• na 15 jaar is de lening afgelost en 

profiteert u nog minimaal 10 jaar van 
gratis zonnestroom; 

• volledige ondersteuning en 
ontzorging gedurende het hele 
traject; 

• 15 jaar service en onderhoud en  
15 jaar garantie op uw installatie;

• één aanspreekpunt voor alle 
installaties in huis;

• gratis service om de btw-teruggave te 
regelen.



Doet u mee?  
Dan regelen wij alles voor u! Van aanschaf 
en installatie tot garantie en onderhoud. 

Op www.dakcheck.nl/heumen kunt u zien 
of uw dak geschikt is, en vrijblijvend advies 
of een offerte aanvragen. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie of persoonlijk 
advies? Neem dan gerust contact op met 
één van de adviseurs van Volta Solar via 
heumen@voltasolar.nl of telefonisch  
via 088-0237484. 


