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Haal het zonnetje in huis
In deze derde nieuwsbrief staat een kort verslag over de informatie-avond in
Frankrijk. Bovendien leest u over het buurtcollectief en ‘de stand van zaken’
tot nu toe.

En verder....
•

BTW op de arbeid is tijdelijk verlaagd naar 6% en “Europa” wil een
importheffing op zonnepanelen.

•

Hoe verloopt het plaatsen van de panelen?

•

Het buurtcollectief, de informatieavonden en de spontane initiatieven
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1. Actueel
12 april Ook de meter van de installatie van het platte dak loopt terug.
1 april: Vorige week is het eerste dak met 24 panelen in het Slingerbos in
gebruik genomen. De meter loopt terug!!.

28 maart: Handicom Solar heeft een voorlichtingsavond in CBS De Bron
(school) in plan Frankrijk gegeven. Frankrijk wordt duurzaam! Het
enthousiasme en het aantal bezoekers was groot!!

2013 Subsidie Agentschapnl.nl: Ook u kunt als particulier subsidie voor uw
zonnepanelen aanvragen. Deze subsidiepot is in april 2013 al voor de helft
al ‘op’.

2. Informatieavond in Frankrijk
Het wijkplatform Frankrijk heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan.
Dat blijkt, de informatieavond in de CBS De Bron trekt maar liefst 36
geinteresseerden. De sfeer was goed en de vragen waren divers. Zij gingen
over omvormers, de kwaliteit en de toekomstverwachting van de panelen.
Een derde van de aanwezigen tekende direct in om de mogelijkheid voor
zonnestroom voor hun huis te laten onderzoeken. Ook al zal Handicom Solar
de scans op redelijk vlotte termijn kunnen uitvoeren, vanwege andere
geplande activiteiten verschijnt het eindrapport pas eind mei. Wij vragen
hiervoor begrip.

3. Het buurtcollectief van Harderwijk
Als deelnemer van het buurtcollectief maakt u gebruik van de kennis van de
buren én van die van Handicom Solar. Deze support geldt vanaf de
informatieavond tot vele jaren daarna. Een tweede voordeel van deelname
is dat u goedkoper uit bent: door de gemeenschappelijke inkoop van
materiaal en ‘arbeid’ zijn de kosten lager dan wanneer u alleen de panelen
bestelt en monteert. Daarbij komen bovendien de controle en de
gemeenschappelijke service. Tot slot, wij houden u regelmatig op de hoogte
van de ‘zonnige’ gebeurtenissen in de buurt. Kortom, de samenwerking met
de buurtbewoners en Handicom Solar levert inzicht en voordelen op.
Zo kunt U uw opbrengst onderling vergelijken of een extra overlegavond
regelen om met elkaar de ‘zonnestroom-sport’ te delen? Heeft u nog een
ander idee over het buurtcollectief? Laat het ons weten. Hoe meer mensen
er meedoen, hoe groter het voordeel is voor de deelnemers en het milieu.

4. Importheffing
Sinds begin maart wil de Europese Unie een importheffing op zonnepanelen
invoeren om de dumping van de Chinese panelen tegen te gaan? Tot op
heden is niet meer bekend dan dat wij in juni meer komen te weten. Mocht
de heffing er komen, dan geldt dit voor de panelen die door de importeur
geregistreerd zijn. Deze panelen zouden, in een slecht
scenario, 85 procent duurder worden. Handicom Solar
heeft, op het moment van schrijven, nog geen
geregistreerde panelen in haar bezit.

5. Het monteren van de panelen
Het werk dat vooraf gaat aan de plaatsing, is moeilijk zichtbaar voor u als
huiseigenaar. Maar o zo belangrijk. Met het adviesrapport als basis worden
materialen verzameld, op maat gemaakt of nog extra aangeschaft. Een
aannemer uit de buurt heeft aangeboden om te helpen bij dit grote project.
Zijn bus vervoert de panelen en de buizen van zes meter lang naar een huis
in het Slingerbos. En dan….

Op het dak van het huis worden eerst haken, die onder de dakpannen naar
buiten steken, op de panlatten geschroefd. Aan deze haken bevestigen wij
lange buizen, daaraan weer klemmen en uiteindelijk worden de panelen
vastgezet. Stormvast! Met het naar boven tillen en vastklikken van de
panelen, het klemmen en aansluiten van de kabels is de buiten montage
klaar. Alles duurt, als het meezit, een tot twee dagen. Vervolgens worden
binnenshuis een of meer omvormers opgehangen en verbonden met de
panelen. Ook de meterkast krijgt er in dit geval twee groepen bij. Als alle
kabeltjes goed zijn aangesloten is het grote moment aangebroken: de knop
gaat om! Loopt de meter terug? Met een WIFI-verbinding in huis kunt u
communiceren met de omvormer. U kunt Doeko toestemming geven om de
gegevens uit te lezen. De omvormer in het huis in het Slingerbos gaf al na
een dag geen signaal meer af. Gelukkig signaleerde Doeko onmiddellijk dat
de omvormer blokkeerde. Wij hebben de omvormer direct omgeruild en
regelen de vervanging bij de leverancier. Gelukkig heeft de omvormer een
garantie van vijf jaar. Op zo’n moment was de bewoner blij met ons.

6. Buurtinitiatief op de Emndenmeen
Ook al heeft Handicom Solar niet actief gefolderd in de Menenbuurt, toch
verschijnen ook uit deze omgeving bewoners op een informatie avond. Met
het verzoek voor een Quick Scan. Tijdens de scan werd al snel de buurman
erbij gehaald, hij heeft oren naar het monteren van panelen op zijn dak.
Duidelijk is dat er nog meer buren willen overgaan op panelen. In overleg
met deze enthousiaste familievorganiseren wij voor deze en andere buren
uit Harderwijk een informatie avond op 24 mei.

7. BTW op arbeid
Tussen nu en 1 maart 2014 is de BTW op arbeid voor woningverbetering
naar 6 procent verlaagd. Deze maatregel komt uit het voorjaarsoverleg
2013. De maatregel geldt voor het plaatsen van panelen op huizen die
minstens 2 jaar oud zijn. Hiervan kunt u met het plaatsen van de panelen
profiteren!
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Wilt u op de hoogte gehouden worden met deze nieuwsbrief of wilt u een
informatie avond bezoeken, stuur ons dan een mail.

