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BESPAAR
NET ALS uw 
BuuRT gENOTEN
mET 
ZONNE PANELEN
viA uw
gEmEENTE!

www.zonnepanelenprojectparkstad.nl



Uw buurt is vandaag weer 
een stukje duur zamer 
geworden! 

 
Uw buurt genoten hebben 
er namelijk voor gekozen 
om deel te nemen aan  
het Zonne panelen  project 
Parkstad. Met dit  project
komen wij een stapje 
dichter bij het realiseren 
van ons gezamenlijke 
doel: een energieneutraal 
Parkstad in 2040.

Energie neutraal in 2040
De gemeenten in Parkstad Limburg 
werken samen om de omslag van 
fossiele energie naar duurzame 
energie mogelijk te maken: de 
energietransitie. We doen dit zodat 
alle inwoners en bedrijven in de 
toekomst kunnen beschikken over 
schone, betrouwbare en betaalbare 
energie. Daarom hebben de Parkstad-
gemeenten zich ten doel gesteld om 
als regio in 2040 energieneutraal 
te zijn. Dit betekent dat in 2040 
evenveel energie wordt opgewekt 
als wij zelf nodig hebben. Dat biedt 
enorme kansen voor de regionale 
economie en onze inwoners. Die 
kansen willen wij graag met u 
verzilveren!
 
Het Zonnepanelenproject 
Dit project is zeker niet de enige, 
maar wel een unieke manier in 
Nederland om de aanschaf van zon-
nepanelen voor inwoners haalbaar 
en gemakkelijk te maken. Dit project 
is voor iedereen in Parkstad onder 
dezelfde voorwaarden toegankelijk! 
Als u meedoet, wordt vrijwel alles 
voor u geregeld. Van de aanschaf 
en installatie van zonnepanelen op 
uw dak tot de garantie en het on-
derhoud gedurende vijftien jaar. Uw 
gemeente biedt u vijftien jaar lang 

service, onderhoud en garantie op de 
installatie. Ook wordt de BTW voor u 
teruggevraagd. Hiervoor in de plaats 
kunt u een lening tegen een lage 
rente (1,5%) afsluiten met uw eigen 
gemeente. De lening lost u gedurende 
15 jaar maandelijks af. U heeft vanaf 
de eerste maand financieel voordeel, 
de maandelijkse aflossing van de le-
ning is namelijk lager dan uw huidige 
maandelijkse energierekening. U kunt 
er ook voor kiezen de lening versneld 
of zelfs in één keer af te lossen.
 
Serviceprovider Volta Limburg
In opdracht van de Parkstad-
gemeenten voert de serviceprovider 
Volta Limburg het project uit. 
Haar dochterbedrijf Volta Solar 
realiseert, onderhoudt en beheert de 
zonnepaneleninstallaties.
 
Interesse en/of aanmelden?
U vindt alle informatie op de website 
www.zonnepanelen projectparkstad.nl. 
Ook kunt u zich hier vrijblijvend 
aanmelden, kijk op de website onder 
het kopje ‘Meedoen’. Klik vervolgens 
op de button, vul uw gegevens in en 
ontvang een vrijblijvende offerte. U 
kunt ook onderstaande antwoordkaart 
invullen en opsturen (een postzegel is 
niet nodig). Heeft u vragen? Stel die 
dan via parkstad@voltasolar.nl

Volta Solar 

Eisterweg 6

6422 pn Heerlen 

Postbus 113

6400 ac Heerlen 

t 088 023 74 84

parkstad@voltasolar.nl

Volta Solar is een Zonnekeur
installateur. Zonnekeur is 
ontwikkeld door de branche
vereniging Holland Solar en 
wordt ondersteund door de 
Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (rvo) en staat voor 
zekerheid, voor een lang, 
betrouwbaar en veilig gebruik 
van zonneenergie. De onaf
hankelijke stichting Duurzame 
Energie Prestatie Keur (depk) 
waarborgt de kwaliteit.

Naam incl. voorletters

m/v

Postcode

Huisnummer

Energieverbruik

Email

Voorkeur kleur paneel   zwart / blauw

Eventuele opmerkingen

Direct een vrijblijvende offerte aanvragen via www.zonnepanelenprojectparkstad.nl kan natuurlijk ook

Ja, ik heb interesse in het Zonnepanelenproject Parkstad!

Antwoordnummer 4082
6422 pn Heerlen 

Een postzegel  
is niet nodig

Ik ontvang graag een vrijblijvende offerte


