Vraag vrijblijvend een offerte aan
Online

De voordelen van koop
via Wocozon

Telefonisch

Formulier

Aanmelden

Aanmelden

Ok

• Unieke terugkoopregeling. U kunt de installatie altijd
terugverkopen aan Wocozon
• Profiteren van 21% BTW voordeel
• 8 jaar lang gratis monitoring, service en onderhoud
• Scherpe prijs door grootschalige inkoop
• 15 jaar garantie op de installatie
• Hoge opbrengst door micro-omvormer technologie

Een offerte voor koop van zonnepanelen kunt u simpel en
snel aanvragen via Wocozon.nl en telefonisch.
Op de website kunt u bij ‘Aanmelden’ uw gegevens invullen en bij
‘ik heb interesse in koop met garantie’ aanvinken.
Wilt u meer weten over Wocozon?
Ga dan naar Wocozon.nl.
U kunt ons ook bellen via 085 744 10 58

Nieuw

• U draagt bij aan een beter milieu
• U maakt uzelf onafhankelijker van energiebedrijven
• Wocozon werkt samen met uw woningcorporatie

Met Wocozon is zonnestroom wat het moet zijn:

Eenvoudig, eerlijk en goedkoop
Vele honderden bewoners gingen u voor!

Stichting Wocozon
Leidse Rijn 21
3454 PZ Utrecht - De Meern

Wocozon is een stichting zonder winstdoelstelling en streeft
naar lagere energielasten voor huurders. De betaalbaarheid van
uw energierekening staat bij Wocozon centraal.

Zonnepanelen kopen
via Wocozon
• Terugkoopgarantie
• BTW-voordeel

Rekenvoorbeeld

Zonnepanelen kopen
via Wocozon
Kopen nog voordeliger
Het kopen van zonnepanelen is
financieel nog aantrekkelijker. Dit
komt o.a. omdat u de BTW á 21%
van de zonnepaneelinstallatie
terugkrijgt via de belastingdienst. Het
terugvorderen van de BTW regelen
wij voor u. U hoeft daarvoor niets te
doen. We kijken vooraf altijd of u in
aanmerking komt voor de teruggaaf.
Een groter voordeel, zonder risico.

Teruggeven kan altijd
Het is aantrekkelijk om zonnepanelen te kopen. Indien het toch niet
bevalt, dan kunt u de zonnepanelen
altijd teruggeven en omzetten naar
huur. U ontvangt dan een vooraf

Wocozon staat voor
kwaliteit en zekerheid

afgesproken vergoeding. Deze
aantrekkelijke vergoeding kunt u eenvoudig zelf berekenen. De waardevermindering van de installatie is
namelijk 1,0% per maand.

tie wordt gedurende 8 jaar door
Wocozon verzorgd. Wanneer er iets
met de installatie gebeurt, zorgt
Wocozon dat het goed komt. Wel zo
makkelijk. U betaalt hiervoor niets
extra. En zolang wij de installatie in
onderhoud hebben, kunt u de installatie altijd teruggeven en omzetten naar
huur.

Persoonlijke offerte
Wij sturen u graag een vrijblijvende
persoonlijke offerte. In deze offerte
ziet u hoeveel panelen wij kunnen
plaatsen, hoeveel zonnestroom u
daarmee opwekt, wat u bespaart en
de installatie u gaat kosten. Simpel en
overzichtelijk.

De installatie
De installatie op uw dak is van
uitzonderlijke kwaliteit en is ge-

Waarde vermindering
van de zonnepanelen

bouwd om 20 jaar probleemloos te
functioneren. De volledig zwarte
zonnepanelen hebben een gegarandeerde hoge opbrengst. Ieder zonnepaneel heeft een eigen omvormer van
het merk Enphase. De omvormers
worden buiten, onder de zonnepanelen geplaatst. U krijgt dan ook geen
grote zoemende (omvormer-) kast op
zolder. De Enphase micro omvormers
halen meer opbrengst uit ieder
zonnepaneel. Dit betekent een hogere
besparing. Schaduw en vuil hebben
hierdoor veel minder effect dan bij
een normale (string-) omvormer.

Service en onderhoud
Service en onderhoud van de installa-

Een installatie van 8 zonnepanelen kost ca € 3.400,- excl. BTW. U betaalt
inclusief BTW aan Wocozon € 4.114,-. De betaalde BTW ontvangt u terug via
de belastingdienst. De installatie levert (circa) € 420,- aan stroom per jaar.
Voorbeeld 1: Na 1 jaar geeft u de installatie terug en gaat u huren.
De rekensom ziet er als volgt uit:
U betaalde aan Wocozon:
€ - 4.114,U ontvangt van de belastingdienst*
€ 674,Ontvangen gratis stroom
€ 420,U krijgt terug van Wocozon
€ 3.633,Totaal voordeel in 1 jaar
daarna ieder jaar

€

Voorbeeld 2: U houdt de installatie en verhuist niet
Na 20 jaar bedraagt het voordeel:
U betaalde aan Wocozon
€ - 4.114,U ontvangt van de belastingdienst*
€ 674,Ontvangen gratis stroom (bij 1% prijsstijging p/jaar) € 8.811,-

Opwek

kWh

Opbrengst en inzicht
U kunt zelf online zien hoeveel
stroom uw installatie opwekt. Dit kan
via uw computer, uw tablet en uw
telefoon. Uiteraard kunt u de opbrengst ook van de zonnestroom
meter aflezen. Zo bent u altijd op de
hoogte van uw eigen opwekking.

Totaal voordeel
€ 5.371,* de btw franchise bedraagt € 60,-. Dit bedrag wordt in
mindering gebracht op de BTW-teruggaaf.
Totaal voordeel bewoner
€ 2.000
€ 1.500
€ 1.000
€ 500
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Koop met teruglevergarantie
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Koop en omzetting naar huur

