
Neem een kijkje op de website 
Op onze website hebben we de belangrijkste 
informatie en video’s voor je verzameld. Hier lees je 
alles over de groepsaankoop en over zonnepanelen in 
het algemeen. Je vindt eveneens het antwoord terug 
op de meest gestelde vragen. 

Volg ons op Facebook
Volg onze facebook pagina www.facebook.com/
WijKiezenZonneEnergie
 

Kom naar een informatieavond
In maart en april organiseren we verschillende 
informatieavonden bij jou in de buurt. Op deze avond 
kan je de leverancier ontmoeten en de materialen 
bekijken. 

Vragen?
www.limburgkiest.be/zon
zonnepanelen@limburgkiest.be
0800 26 151 ( ma - vrij: 9 - 17 uur)






in samenwerking met

Groepsaankoop 
zonnepanelen
Limburg kiest zonne-energie

HOE WERKT HET? 
Samen zonnepanelen aankopen is heel gemakkelijk. 
Wij doen het uitzoekwerk, jij beslist.  

MEER INFORMATIE? 

Inschrijven
Je kunt je gratis en vrijblijvend inschrijven 
via www.limburgkiest.be/zon. Inschrijven 
verplicht je tot niets, maar wil enkel zeggen 
dat je na de veiling een persoonlijk voorstel 
ontvangt.  

Veiling op 27 februari
Leveranciers die door de kwalificatieronde 
geraken, mogen hun beste bod tijdens de 
veiling uitbrengen. Het laagste bod wint.

Persoonlijk voorstel vanaf 11 maart
Na de veiling ontvang je per e-mail een 
persoonlijk voorstel op basis van jouw 
inschrijvingsgegevens. Je ziet meteen je 
kosten, opbrengsten en terugverdientijd. 
 
Beslissen t/m 19 april
Vind je het aanbod interessant? Dan heb je 
tot en met 19 april de tijd om het voorstel te 
accepteren. Intussen kan je met al je vragen 
terecht bij onze helpdesk of op één van onze 
informatieavonden bij jou in de buurt.

Installatie
Wanneer je het voorstel aanvaardt, inspec-
teert de winnende leverancier je dak. Na 
inspectie ontvang je een definitieve offerte. 
Ga je hiermee akkoord, dan plannen jullie 
samen een datum in voor de installatie.  
Nadien geniet je direct van je eigen gratis 
groene stroom. 

SCHRIJF JE VÓÓR 27 FEBRUARI 
GRATIS EN VRIJBLIJVEND IN OP 
WWW.LIMBURGKIEST.BE/ZON

 LEES ALLES OVER DE  
GROEPSAANKOOP EN SCHRIJF JE IN  

OP WWW.LIMBURGKIEST.BE/ZON
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SAMEN OP WEG NAAR 
GROENE ENERGIE 
Je kunt je als inwoner van Limburg gratis en vrij- 

blijvend inschrijven voor Limburg kiest zonne- 

energie. Ruim 1.500 huishoudens lieten al zonnepa-

nelen plaatsen via deze groepsaankoop. Zij besparen 

hiermee jaarlijks gemiddeld 630 euro op hun energie-

rekening. 

De groepsaankoop sluit naadloos aan bij de ambitie  

van de provincie Limburg om samen met inwoners, 

organisaties, bedrijven, steden en gemeenten te werken 

aan duurzame energie in Limburg. Met deze groeps-

aankoop maken we zonne-energie toegankelijker voor 

al onze inwoners. 

Doe mee, bespaar op je energiekosten en draag 
je steentje bij tot een klimaatneutraal Limburg!

VOOR WIE? 
Alle inwoners van de provincie Limburg die eigenaar 

zijn van het dak, of huurders die expliciete toestem-

ming hebben van de eigenaar kunnen deelnemen 

aan de groepsaankoop. Ook als kleine of middelgrote 

onderneming (KMO), VZW of vereniging van mede- 

eigenaars (VME) kan je je inschrijven.

Deze groepsaankoop legt de focus op installaties met 

een maximum geïnstalleerd vermogen van 10 kWp.

WAAROM VIA EEN 
GROEPSAANKOOP?
Wij ontzorgen je tijdens het gehele traject. Vanaf  

de inschrijving tot na de installatie van de zonne- 

panelen blijft Limburg kiest zonne-energie beschik-

baar om op al jouw vragen te antwoorden en je te 

begeleiden als er toch iets niet naar wens zou gaan. 

We garanderen je: 

Samen een scherpe prijs 
In groep zonnepanelen aankopen zorgt 

voor een scherp voordeel op zowel de aan-

koop als de plaatsing van zonnepanelen. 

Objectieve informatie 
We zorgen voor duidelijke en objectieve 

informatie. Zo kan jij een weloverwogen 

beslissing nemen.

Kwalitatieve installatie 
Het aanbod bestaat uit een kwalitatief 

hoogwaardig zonnepanelensysteem. De 

zonnepanelen worden geinstalleerd, in 

werking gesteld en elektrisch gekeurd. 

Uitgebreide garanties 
We waarborgen de kwaliteit van de pro-

ducten en leveranciers, en verzekeren je 

uitgebreide garantievoorwaarden.

WAAROM  
ZONNEPANELEN? 
Zonnepanelen hebben allerlei voordelen. Hieronder 

zetten  we de belangrijkste voor je op een rij: 

Onuitputtelijke energiebron 
De zon is een onuitputtelijke bron van 

energie, in tegenstelling tot schaarse, 

vervuilende grondstoffen zoals olie, gas 

en steenkool.

Besparen op energiekosten 
Ook vandaag blijven zonnepanelen een  

erg interessante investering, die meer 

opbrengt dan spaargeld op de bank.  

Gemiddeld verdien je de kosten van een 

installatie op minder dan 10 jaar terug.

Goed voor het klimaat 
Door te kiezen voor zonnepanelen draag 

je bij aan de vermindering van jouw 

CO2-uitstoot en aan een klimaatgezond 

Limburg.

Waardestijging van je woning
Met zonnepanelen verbeter je de EPC- 

waarde van je woning en daarmee ver-

hoog je de marktwaarde van je huis.

LEES ALLES OVER ZONNEPANELEN OP 
WWW.LIMBURGKIEST.BE/ZON


