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Raadsmededeling

Zaaknummer:l:V3Õ3l
Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Klaar Koenraad

de raad van de gemeente Roosendaal

Datum:

Van:

Aan:

Kopie aan:

Onderwerp:

Bijlage:

Jolien de Brabander, Claudia Steendijk, Rob Groen

Du urzaamheidswinkel/e-duu rzaamheidsloket

4 brieven voor specifieke doelgroepen van huiseigenaren

Kennisnemen van
De reden waarom de duurzaamheidswinkel aan de nieuwe markt is gesloten en van de stand van
zaken rondom een nieuw e-duurzaamheidsloket.

lnleiding
Duurzaamheidswinkel
ln 2017 heeft de gemeente in samenwerking met een aantal marktpartijen een "pop-up
duuzaamheidswinkel" in Roosendaal geopend. De inrichting werd geleverd door installatiebedrijf
Bogers en de personele ondersteuning door de Stichting Stoer. De kosten van deze winkel werden
voor de gemeente voor de pop-upperiode van 3 maanden beperkt tot €3000. De winkel opende in
oktober 2017 haar deuren voor een periode van drie maanden en was een groot succes. Op basis van
dit succes werd door de gemeente in samenwerking met Rabobank, lnstallatiebedrijf Bogers, BVR,
ADSR, Coppens Zonnepanelen en Stichting Stoer besloten om een tweede pop-up
duurzaamheidswinkel van 1 april tot 1 september 2018 op de nieuwe markt te openen. De kosten voor
deze periode bedroegen voor de gemeente €6000. Deze tweede pop-up werd geen succes
Het bezoekersaantal bleef beperkt tot gemiddeld 3 bezoekers per dag. Omdat deze daling mogelijk te
verklaren was aan de nieuwe locatie en de zomerperiode, besloot de gemeente op eigen kosten
(€20.000) de winkelopen te houden tot 1 januari2019. Ook in deze periode steeg het gemiddeld aantal
bezoekers per dag nauwelijks ten opzichte van de periode hiervoor. Hierop werd besloten om niet door
te gaan met de duurzaamheidswinkel.

E-duurzaamheidsloket
De gemeenteraad heeft op 22 november een motie aangenomen om een Roosendaals e-
duuzaamheidsloket op te richten en te ontwikkelen. Tot I januari 2019 werd door onze gemeente
gebruik gemaakt van het Regionaal Energieloket (REL) gefinancierd door de RWB. Vanaf deze datum
moeten gemeenten, indien zij voor het REL kiezen, zelf voor deze dienstverlening betalen.

Hoe nu verder?.
Door beide ontwikkelingen zijn we in gesprek gegaan met het Regionaal Energieloket, de Stichting
Stoer en WinstuitjeWoning. Alle drie de aanbieders waren zeer kritisch over het in stand houden van
een fysieke duurzaamheidswinkel.. Alle drie zijn de overtuiging toegedaan (al dan niet gebaseerd op
ervaring) dat een e-duurzaamheids-loket samen met een persoonlijk gesprek effectiever en efficiënter
werkt. WinstuitjeWoning heeft sinds de oprichting van hun bedrijf (2011) alle vormen van
dienstverlening op het gebied van duurzaamheid uitgeprobeerd. Op basis van hun ervaring en die van
hun opdrachtgevers bieden zij een maatwerk e-duurzaamheidsloket in combinatie met het persoonlijk
adviesgesprek aan.
Het Regionaal Energieloket beperkt zich tot het aanbieden van het met de regio afgestemde e-loket en
verwijst voor het adviesgesprek door naar een andere aanbieder (kan de Stichting Stoer zijn).
De Stichting Stoer biedt in principe hetzelfde pakket aan als WinstuitjeWoning maar wil ook nog wel de
duurzaamheidswinkel blijven aanbieden, ondanks dat zij ook hun bedenkingen hebben bij de
effectiviteit ervan.

WinstuitjeWoning heeft de beste papieren
WinstuitjeWoning heeft als enige een beproefd e-duurzaamheidsloket. Hun loket wordt al bij meer dan
30 gemeenten naar tevredenheid gebruikt. De e-loketten van Het Regionaal Energieloket en Stichting
Stoer zijn nog in ontwikkeling. WinstuitjeWoning is gratis voor de gemeente. De andere aanbieders zijn
dat niet. De offerte van Stichting Stoer bedroeg los van de kosten voor de fysieke winkel minimaal
€12.000 voor het eerste jaar.
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Daarna zou de financiële bijdrage (minimaal de eerste 3 jaar) afhankelijk zijn van zogenaamde
ontvangen kickback fees1. De offerte van het Regionaal Energieloket bedroeg €18.500 met een
minimale contractduur van 2 jaar.

Het businessmodel van Winstuitjewoning is gebaseerd op de kickback fees die zij ontvangen van de
door hen gecontracteerde leveranciers, die duurzaamheidstoepassingen leveren bij de burgers die een
offerte hebben geaccepteerd. De offerte wordt uitgebracht op basis van een door de burger, middels
het e-loket aangevraagd duu rzaamheidsonderzoek.

WinstuitjeWoning heeft een beproefd bedrijfsvoeringmodel met een reeds enkele jaren
geoperationaliseerde front en backoffice. Daarnaast maken zij gebruik van onafhankelijke technische
duuzaamheidsspecialisten.Zij kunnen indien noodzakelijk snel in hun capaciteit opschakelen. De
doorlooptijden voor de klant zijn hierdoor kort. De duurzaamheidsadviseurs werken niet met targets,
waarmee de onafhankelijkheid gewaarborgd is.

Wat betekent deze keuze?
o Vanaf 1 januari 2019 is de duurzaamheidswinkel op de Nieuwe Markt gesloten. Zowel bij

installatiebedrijf Bogers als bij het MEC (beperkter) kunnen burgers en ondernemers vanaf 1

januari2019 fysiek kennis nemen van duuzaamheidstoepassingen. Het MEC venvijst bijeventuele
vragen hierover door naar WinstuitjeWoning.

De Gemeente krijgt een speciaalvoor hen ingericht e-duuzaamheidsloket. Via een link op
www.roosendaal.nlistimulerinqslening worden belangstellenden doorgelinkt naar de webpagina
voor de Gemeente Roosendaal op de website van WinstuitjeWoning. Op deze pagina vinden
huiseigenaren informatie over mogelijke duurzaamheidstoepassingen voor hun woning en een
d u urzaamheidsproductencatalogus. Hu iseigenaren kun nen op deze pag ina een
duurzaamheidsscan invullen op basis waarvan zij een offerte ontvangen. Daarnaast kunnen ze ook
een duuzaamheidsonderzoek aanvragen voor €29,00. Op basis van dit gesprek stelt de
d u u rzaam heidsadviseu r ee n vrij bl ijvend advies/offerte op.

o De gemeente krijgt een monitor waarop de voortgang en het effect van het verduurzamen van
particulier woningbezit inzichtelijk wordt gemaakt voor de gemeente.

Communicatie
Rond 25 februari 2019 schrijven wij alle huiseigenaren (ongeveer 20.000) aan. ln de brief krijgen zij
informatie over het nieuwe loket en de duurzaamheidsingrepen die hijlzijzou kunnen nemen m.b.t.
zijnlhaar woning. Daarnaast nodigen we ze uit voor een informatieavond. We houden er drie, twee in
Roosendaal en voor de dorpen in Wouw. (zie bijlagen)

Vervolgprocedure
We houden de gemeenteraad op de n van wat het e-duurzaamheidsloket oplevert.

Hoogachtend,
Bu en daal,

Lc"o"
ris r,

1 De Kickback fee is een bonus die een persoon of bedrijf ontvangt als er een klant wordt aangedragen aan een andere persoon

of bedrijf. De kickback fee is dus als het ware een financiële beloning voor het werven van klanten door een 3e partij.



Aan de bewoners van
Straat
Postcode Woonplaats 

contactpersoon : J. de Brabander – Giesbertsen Roosendaal : 25 februari 2019

telefoonnummer : 085-876 9052 ons zaaknummer : 173251

Onderwerp : Gezamenlijke inkoopactie – uw elektriciteitsrekening naar 
nul met zonnepanelen

uw kenmerk : 

bijlage(n) : -

Beste huiseigenaar,

Voor uw woning is het plaatsen van zonnepanelen en isolatieglas een van de meest kosteneffectieve en 
laagdrempelige manieren om de energierekening te verlagen. Door het plaatsen van zonnepanelen kan uw 
elektriciteitsrekening zelfs volledig komen te vervallen.

Gezamenlijke inkoopactie
Wij, als gemeente Roosendaal organiseren in samenwerking met Winst uit je woning een grootschalige 
inkoopactie. In deze brief vertellen wij u hier meer over.

Wij streven naar een lager energieverbruik, door onder meer de plaatsing van zonnepanelen en isolatieglas 
(‘HR++ glas’) te stimuleren. Gezamenlijke inkoop betekent dat er met een grote groep huiseigenaren tegelijk 
maatregelen worden ingekocht. Door alleen samen te werken met uitvoerders die voldoen aan strenge 
kwalificatie-eisen, worden kwaliteit, service en garantie gewaarborgd. De selectie vindt plaats op basis van 
een strenge veiling, waarbij prijs, kwaliteit en klanttevredenheid de belangrijkste criteria zijn.

U kunt zich tot 3 mei 2019 inschrijven op www.watlaatjeliggen.nl voor een vrijblijvend advies op maat.  

Zonnepanelen nu extra voordelig dankzij BTW teruggave
Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren in snel tempo efficiënter én zo’n 80% goedkoper geworden. Hiermee 
zijn zonnepanelen zeer aantrekkelijk geworden om grotendeels uw eigen energie mee op te wekken. U kunt 
een compleet werkend zonne-energiesysteem al voor € 3.000,- inclusief installatie aanschaffen. Dit systeem 
is in 6 tot 8 jaar terugverdiend en gaat minimaal 25 jaar mee. Een groot voordeel is dat u de 21% BTW op de 
aanschaf terugkrijgt van de Belastingdienst. Winst uit je woning selecteert, tijdens de gezamenlijke inkoop, 
een leverancier die u bij uw BTW-teruggave kan helpen.
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Hoe meedoen?
1. U schrijft zich vóór 3 mei 2019 in op www.watlaatjeliggen.nl. Op de website vindt u ook meer informatie. 
2. Het team van Winst uit je woning controleert kosteloos op afstand uw woning. U krijgt meteen bericht of 

uw woning wel of niet geschikt is voor zonnepanelen.
3. U ontvangt vrijblijvend een offerte op maat van de zonnepanelen leverancier die de veiling gewonnen 

heeft. Als uw woning complex is, kan er een controle aan huis plaatsvinden. 
4. U beslist zelf of u gebruik maakt van de offerte.
5. Als u ingaat op het aanbod, kunnen de zonnepanelen binnen 6 weken geplaatst worden.
6. De plaatsing duur slechts één dag.

Bezoek één van de informatiebijeenkomsten
Om u persoonlijk over deze actie te informeren nodigen wij u graag uit om langs te komen op één van de 
informatieavonden. Deze zijn op de volgende data:

Dinsdag 19 maart – St Jan, Markt 2 in Roosendaal
Woensdag 20 maart – St. Jan, Markt 2 in Roosendaal
Donderdag 21 maart – De Geerhoek, Kloosterstraat 19B in Wouw

De avonden starten om 19:30 uur, met inloop en een kop koffie vanaf 19:00 uur. Van 19:30 tot 20:30 uur 
krijgt u informatie over collectieve inkoop van woningisolatie. Als u alleen interesse heeft in informatie over 
zonnepanelen, kunt u ook om 20:30 uur aansluiten.  

Waarom meedoen?

 Vrijblijvende en gratis aanmelding in een paar minuten op www.watlaatjeliggen.nl;
 U krijgt onafhankelijk advies over de mogelijkheden van zonnepanelen in uw situatie;
 U ontvangt een scherpe prijs door de gezamenlijke inkoop;
 Het systeem wordt binnen één dag geinstalleerd door een gekwalificeerd bedrijf met een hoge 

klanttevredenheid;
 U ontvangt 21% BTW retour van de Belastingdienst. De zonnepanelen installateur helpt u hierbij;  
 Uw energierekening wordt blijvend lager.  

Schrijf u voor 3 mei 2019 gratis en vrijblijvend in op www.watlaatjeliggen.nl
Heeft u geen internet of nog vragen over de collectieve inkoopactie? Dan belt u met de helpdesk van Wat 
laat je liggen op 085-876 9052.

Wij hopen dat deze actie u op weg helpt naar een lagere energierekening en we zien u graag op één van de 
informatieavonden! 

Met vriendelijke groet,
Wethouder Duurzaamheid

Drs. C.F.G.R. Koenraad
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Aan de bewoners van
Straat
Postcode Woonplaats 

contactpersoon : J. de Brabander - Giesbertsen Roosendaal : 25 februari 2019

telefoonnummer : 085-876 9052 ons zaaknummer : 173251

Onderwerp : Gezamenlijke inkoopactie – besparen op de 
energierekening van uw woning

uw kenmerk : 

bijlage(n) : -

Beste huiseigenaar,

U heeft, net als ruim 8.500 andere huiseigenaren in onze gemeente, een huis van vóór 1977 met relatief 
hoge stookkosten. Met het isoleren van uw spouwmuur, glas en/of vloer bespaart u flink op uw 
energierekening en verbetert u uw wooncomfort. Door het plaatsen van zonnepanelen halveert uw 
elektriciteitsrekening of komt deze zelfs volledig te vervallen. Misschien heeft u al maatregelen getroffen. 
Voor iedereen die dat nog niet (volledig) heeft gedaan, starten wij deze actie. 

Gezamenlijke inkoopactie
Wij, als gemeente Roosendaal organiseren in samenwerking met Winst uit je woning een grootschalige 
inkoopactie. In deze brief vertellen wij u hier meer over.

Wij streven naar een lager energieverbruik, door onder meer woningisolatie en de plaatsing van 
zonnepanelen te stimuleren. Gezamenlijke inkoop betekent dat er met een grote groep huiseigenaren 
tegelijk maatregelen worden ingekocht. Door alleen samen te werken met uitvoerders die voldoen aan 
strenge kwalificatie-eisen, worden kwaliteit, service en garantie gewaarborgd. De selectie vindt plaats op 
basis van een strenge veiling, waarbij prijs, kwaliteit en klanttevredenheid de belangrijkste criteria zijn.

U kunt zich tot 3 mei 2019 inschrijven op www.watlaatjeliggen.nl voor een vrijblijvend advies op maat.  

Spouwmuurisolatie snel terugverdiend
Spouwmuurisolatie levert u veel op, vanwege de hoge besparing en de beperkte investering. De kosten zijn 
afhankelijk van de grootte van uw huis en het gekozen isolatiemateriaal. Dit wordt tijdens een huisbezoek 
bepaald. Gemiddeld geldt het volgende:

Investering Besparing per jaar
Tussenwoning €    600,-  à   € 900,- € 150,- tot € 300,- 
Hoekwoning € 1.200,-  à   € 1.800,- € 300,- tot € 600,- 
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Vloerisolatie voor meer wooncomfort 
Met vloerisolatie bespaart u energie en wordt uw huis een stuk comfortabeler. Vloerisolatie kost rond de 
€ 1.800,-. De vloer zal na isolatie warmer aanvoelen, waardoor u minder last van koude voeten en tocht 
ervaart. Daarnaast voorkomt het eventueel vochtproblemen vanuit de kruipruimte. Vloerisolatie bespaart u 
op jaarbasis tussen de € 100,- en € 150,-.

Lagere elektriciteitsrekening met zonnepanelen 
Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren in snel tempo efficiënter én zo’n 80% goedkoper geworden. Hiermee 
zijn zonnepanelen zeer aantrekkelijk geworden om grotendeels uw eigen energie mee op te wekken. U kunt 
een compleet werkend zonne-energiesysteem al voor € 3.000,- inclusief installatie aanschaffen. Dit systeem 
is in 6 tot 8 jaar terugverdiend en gaat minimaal 25 jaar mee. Een groot voordeel is dat u de 21% BTW op de 
aanschaf terugkrijgt van de Belastingdienst. Winst uit je woning selecteert, tijdens de gezamenlijke inkoop, 
een leverancier die u bij uw BTW-teruggave kan helpen.

Hoe meedoen?
1. U schrijft zich vóór 3 mei 2019 in op www.watlaatjeliggen.nl. Op de website vindt u ook meer informatie. 
2. Het team van Winst uit je woning controleert uw woning. Bij eventuele vragen wordt er telefonisch 

contact met u opgenomen. 
- Als u op de site heeft aangegeven interesse te hebben in zonnepanelen, dan wordt u telefonisch 

benaderd voor een advies en offerte op maat. Deze offerte ontvangt u per mail.
- Als u op de site heeft aangegeven interesse te hebben in spouwmuur-, glas en/of vloerisolatie dan 

ontvangt u na uw aanmelding een e-mail waarmee u een onafhankelijke huisbezoek kunt inplannen 
op een dagdeel dat u schikt. Hiervoor wordt een eenmalige bijdrage gevraagd van 29 euro. Het 
huisbezoek is géén verkoopgesprek!

3. Na deze onafhankelijke controle weet u óf en op welke manier uw energierekening het best - en veilig - 
verlaagd kan worden. U ontvangt per e-mail de gewenste vrijblijvende offerte(s) van de geselecteerde 
bedrijven en kunt u zelf besluiten hiermee aan de slag te gaan. 

Bezoek één van de informatiebijeenkomsten
Om u persoonlijk over deze actie te informeren nodigen wij u graag uit om langs te komen op één van de 
informatieavonden. Deze zijn op de volgende data:

Dinsdag 19 maart – St Jan, Markt 2 in Roosendaal
Woensdag 20 maart – St. Jan, Markt 2 in Roosendaal
Donderdag 21 maart – De Geerhoek, Kloosterstraat 19B in Wouw

De avonden starten om 19:30 uur, met inloop en een kop koffie vanaf 19:00 uur. Van 19:30 tot 20:30 uur 
krijgt u informatie over collectieve inkoop van woningisolatie. Als u alleen interesse heeft in informatie over 
zonnepanelen, kunt u ook om 20:30 uur aansluiten.  
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Waarom meedoen?
 Onafhankelijke controle aan huis voor het veilig aanbrengen van de isolatiemaatregelen;

 Tijdelijk een lage prijs door grootschalige inkoop en een laag btw-tarief op de arbeidskosten; 

 Uitgevoerd binnen één dag door gekwalificeerde bedrijven met een hoge klanttevredenheid;

 Een flink lagere energierekening en een comfortabele woning.

Schrijf u voor 3 mei 2019 gratis en vrijblijvend in op www.watlaatjeliggen.nl
Heeft u geen internet of nog vragen over de collectieve inkoopactie? Dan belt u met de helpdesk van Wat 
laat je liggen op 085-876 9052.

Wij hopen dat deze actie u op weg helpt naar een lagere energierekening en we zien u graag op één van de 
informatieavonden! 

Met vriendelijke groet,
Wethouder Duurzaamheid

Drs. C.F.G.R. Koenraad
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Aan de bewoners van
Straat
Postcode Woonplaats 

contactpersoon : J. de Brabander - Giesbertsen Roosendaal : 25 februari 2019

telefoonnummer : 085-876 9052 ons zaaknummer : 173251

Onderwerp : Gezamenlijke inkoopactie – besparen op de 
energierekening van uw woning

uw kenmerk : 

bijlage(n) : -

Beste huiseigenaar,

U heeft, net als ruim xxxx andere huiseigenaren in onze gemeente, een huis van na 1976 met relatief hoge 
stookkosten. Met het isoleren van uw vloer en/of glas bespaart u flink op uw energierekening en verbetert u 
uw wooncomfort. Door het plaatsen van zonnepanelen halveert uw elektriciteitsrekening of komt deze zelfs 
volledig te vervallen. Misschien heeft u al maatregelen getroffen. Voor iedereen die dat nog niet (volledig) 
heeft gedaan, starten wij deze actie. 

Gezamenlijke inkoopactie
Wij, als gemeente Roosendaal organiseren in samenwerking met Winst uit je woning een grootschalige 
inkoopactie. In deze brief vertellen wij u hier meer over.

Wij streven naar een lager energieverbruik, door onder meer woningisolatie en de plaatsing van 
zonnepanelen te stimuleren. Gezamenlijke inkoop betekent dat er met een grote groep huiseigenaren 
tegelijk maatregelen worden ingekocht. Door alleen samen te werken met uitvoerders die voldoen aan 
strenge kwalificatie-eisen, worden kwaliteit, service en garantie gewaarborgd. De selectie vindt plaats op 
basis van een strenge veiling, waarbij prijs, kwaliteit en klanttevredenheid de belangrijkste criteria zijn.

U kunt zich tot 3 mei 2019 inschrijven op www.watlaatjeliggen.nl voor een vrijblijvend advies op maat.  

Vloerisolatie voor meer wooncomfort 
Met vloerisolatie bespaart u energie en wordt uw huis een stuk comfortabeler. Vloerisolatie kost rond de 
€ 1.800,-. De vloer zal na isolatie warmer aanvoelen, waardoor u minder last van koude voeten en tocht 
ervaart. Daarnaast voorkomt het eventueel vochtproblemen vanuit de kruipruimte. Vloerisolatie bespaart u 
op jaarbasis tussen de € 100,- en € 150,-.

Lagere elektriciteitsrekening met zonnepanelen 
Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren in snel tempo efficiënter én zo’n 80% goedkoper geworden. Hiermee 
zijn zonnepanelen zeer aantrekkelijk geworden om grotendeels uw eigen energie mee op te wekken. U kunt 
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een compleet werkend zonne-energiesysteem al voor € 3.000,- inclusief installatie aanschaffen. Dit systeem 
is in 6 tot 8 jaar terugverdiend en gaat minimaal 25 jaar mee. Een groot voordeel is dat u de 21% BTW op de 
aanschaf terugkrijgt van de Belastingdienst. Winst uit je woning selecteert, tijdens de gezamenlijke inkoop, 
een leverancier die u bij uw BTW-teruggave kan helpen.

Hoe meedoen?
1. U schrijft zich vóór 3 mei 2019 in op www.watlaatjeliggen.nl. Op de website vindt u ook meer informatie. 
2. Het team van Winst uit je woning controleert uw woning. Bij eventuele vragen wordt er telefonisch 

contact met u opgenomen. 
- Als u op de site heeft aangegeven interesse te hebben in zonnepanelen, dan wordt u telefonisch 

benaderd voor een advies en offerte op maat. Deze offerte ontvangt u per mail.
- Als u op de site heeft aangegeven interesse te hebben in spouwmuur-, glas en/of vloerisolatie dan 

ontvangt u na uw aanmelding een e-mail waarmee u een onafhankelijke huisbezoek kunt inplannen 
op een dagdeel dat u schikt. Hiervoor wordt een eenmalige bijdrage gevraagd van 29 euro. Het 
huisbezoek is géén verkoopgesprek!

3. Na deze onafhankelijke controle weet u óf en op welke manier uw energierekening het best - en veilig - 
verlaagd kan worden. U ontvangt per e-mail de gewenste vrijblijvende offerte(s) van de geselecteerde 
bedrijven en kunt u zelf besluiten hiermee aan de slag te gaan. 

Bezoek één van de informatiebijeenkomsten
Om u persoonlijk over deze actie te informeren nodigen wij u graag uit om langs te komen op één van de 
informatieavonden. Deze zijn op de volgende data:

Dinsdag 19 maart – St Jan, Markt 2 in Roosendaal
Woensdag 20 maart – St. Jan, Markt 2 in Roosendaal
Donderdag 21 maart – De Geerhoek, Kloosterstraat 19B in Wouw

De avonden starten om 19:30 uur, met inloop en een kop koffie vanaf 19:00 uur. Van 19:30 tot 20:30 uur 
krijgt u informatie over collectieve inkoop van woningisolatie. Als u alleen interesse heeft in informatie over 
zonnepanelen, kunt u ook om 20:30 uur aansluiten.  

Gemeente Roosendaal

Stadserf 1, Postbus 5000

4700KA  Roosendaal

Telefoon 14 0165

E-mail info@roosendaal.nl

Website www.roosendaal.nl

http://www.roosendaal.nl/
mailto:info@roosendaal.nl
http://www.watlaatjeliggen.nl/


Waarom meedoen?
 Onafhankelijke controle aan huis voor het veilig aanbrengen van de isolatiemaatregelen;

 Tijdelijk een lage prijs door grootschalige inkoop en een laag btw-tarief op de arbeidskosten; 

 Uitgevoerd binnen één dag door gekwalificeerde bedrijven met een hoge klanttevredenheid;

 Een flink lagere energierekening en een comfortabele woning.

Schrijf u voor 3 mei 2019 gratis en vrijblijvend in op www.watlaatjeliggen.nl
Heeft u geen internet of nog vragen over de collectieve inkoopactie? Dan belt u met de helpdesk van Wat 
laat je liggen op 085-876 9052.

Wij hopen dat deze actie u op weg helpt naar een lagere energierekening en we zien u graag op één van de 
informatieavonden! 

Met vriendelijke groet,
Wethouder Duurzaamheid

Drs. C.F.G.R. Koenraad
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Aan de bewoners van
Straat
Postcode Woonplaats 

contactpersoon : J. de Brabander – Giesbertsen Roosendaal : 25 februari 2019

telefoonnummer : 085-876 9052 ons zaaknummer : 173251

Onderwerp : Gezamenlijke inkoopactie – uw elektriciteitsrekening naar 
nul met zonnepanelen

uw kenmerk : 

bijlage(n) : -

Beste huiseigenaar,

Voor uw woning is het plaatsen van zonnepanelen een van de meest kosteneffectieve en laagdrempelige 
manier om de energierekening te verlagen. Door het plaatsen van zonnepanelen kan uw 
elektriciteitsrekening zelfs volledig komen te vervallen.

Gezamenlijke inkoopactie
Wij, als gemeente Roosendaal organiseren in samenwerking met Winst uit je woning een grootschalige 
inkoopactie. In deze brief vertellen wij u hier meer over.

Wij streven naar een lager energieverbruik, door onder meer de plaatsing van zonnepanelen te stimuleren. 
Gezamenlijke inkoop betekent dat er met een grote groep huiseigenaren tegelijk maatregelen worden 
ingekocht. Door alleen samen te werken met uitvoerders die voldoen aan strenge kwalificatie-eisen, worden 
kwaliteit, service en garantie gewaarborgd. De selectie vindt plaats op basis van een strenge veiling, waarbij 
prijs, kwaliteit en klanttevredenheid de belangrijkste criteria zijn.

U kunt zich tot 3 mei 2019 inschrijven op www.watlaatjeliggen.nl voor een vrijblijvend advies op maat.  

Zonnepanelen nu extra voordelig dankzij BTW teruggave
Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren in snel tempo efficiënter én zo’n 80% goedkoper geworden. Hiermee 
zijn zonnepanelen zeer aantrekkelijk geworden om grotendeels uw eigen energie mee op te wekken. U kunt 
een compleet werkend zonne-energiesysteem al voor € 3.000,- inclusief installatie aanschaffen. Dit systeem 
is in 6 tot 8 jaar terugverdiend en gaat minimaal 25 jaar mee. Een groot voordeel is dat u de 21% BTW op de 
aanschaf terugkrijgt van de Belastingdienst. Winst uit je woning selecteert, tijdens de gezamenlijke inkoop, 
een leverancier die u bij uw BTW-teruggave kan helpen.
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Hoe meedoen?
1. U schrijft zich vóór 3 mei 2019 in op www.watlaatjeliggen.nl. Op de website vindt u ook meer informatie. 
2. Het team van Winst uit je woning controleert kosteloos op afstand uw woning. U krijgt meteen bericht of 

uw woning wel of niet geschikt is voor zonnepanelen.
3. U ontvangt vrijblijvend een offerte op maat van de zonnepanelen leverancier die de veiling gewonnen 

heeft. Als uw woning complex is, kan er een controle aan huis plaatsvinden. 
4. U beslist zelf of u gebruik maakt van de offerte.
5. Als u ingaat op het aanbod, kunnen de zonnepanelen binnen 6 weken geplaatst worden.
6. De plaatsing duur slechts één dag.

Bezoek één van de informatiebijeenkomsten
Om u persoonlijk over deze actie te informeren nodigen wij u graag uit om langs te komen op één van de 
informatieavonden. Deze zijn op de volgende data:

Dinsdag 19 maart – St Jan, Markt 2 in Roosendaal
Woensdag 20 maart – St. Jan, Markt 2 in Roosendaal
Donderdag 21 maart – De Geerhoek, Kloosterstraat 19B in Wouw

De avonden starten om 19:30 uur, met inloop en een kop koffie vanaf 19:00 uur. Van 19:30 tot 20:30 uur 
krijgt u informatie over collectieve inkoop van woningisolatie. Als u alleen interesse heeft in informatie over 
zonnepanelen, kunt u ook om 20:30 uur aansluiten.  

Waarom meedoen?

 Vrijblijvende en gratis aanmelding in een paar minuten op www.watlaatjeliggen.nl;
 U krijgt onafhankelijk advies over de mogelijkheden van zonnepanelen in uw situatie;
 U ontvangt een scherpe prijs door de gezamenlijke inkoop;
 Het systeem wordt binnen één dag geinstalleerd door een gekwalificeerd bedrijf met een hoge 

klanttevredenheid;
 U ontvangt 21% BTW retour van de Belastingdienst. De zonnepanelen installateur helpt u hierbij;  
 Uw energierekening wordt blijvend lager.  

Schrijf u voor 3 mei 2019 gratis en vrijblijvend in op www.watlaatjeliggen.nl
Heeft u geen internet of nog vragen over de collectieve inkoopactie? Dan belt u met de helpdesk van Wat 
laat je liggen op 085-876 9052.

Wij hopen dat deze actie u op weg helpt naar een lagere energierekening en we zien u graag op één van de 
informatieavonden! 

Met vriendelijke groet,
Wethouder Duurzaamheid

Drs. C.F.G.R. Koenraad
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