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Exploita)emodel	  zonne-‐energie	  voor	  	  
huurders	  van	  corpora)ewoningen	  



HuurDeZon 
Het	  doel	  

1.  Zonne-‐energie	  beschikbaar	  maken	  voor	  huurders	  van	  corporaVewoningen.	  
2.  Woningaanbod	  van	  corporaVes	  verduurzamen.	  
3.  Zonne-‐energie	  op	  een	  rendabele	  manier	  exploiteren.	  

Opzet	  in	  vogelvlucht	  

"   Huurder	  betrekt	  zijn	  stroom	  (deels)	  van	  zonnepanelen	  op	  het	  eigen	  dak.	  	  
"   HuurDeZon	  is	  eigenaar/exploitant	  van	  de	  systemen.	  	  
"   De	  bijdrage	  van	  de	  huurder	  is	  lager	  dan	  gemiddelde	  stroomprijs.	  De	  bijdrage	  

sVjgt	  niet	  mee	  met	  de	  stroomprijzen,	  maar	  alleen	  met	  de	  inflaVe.	  

"   De	  corporaVe	  maakt	  het	  project	  mogelijk	  door	  de	  huurdersbijdrage	  via	  
huurrekening	  te	  innen.	  HuurDeZon	  factureert	  dus	  één	  maandbedrag	  voor	  het	  
hele	  project	  aan	  de	  corporaVe.	  

"   Na	  afloop	  van	  de	  samenwerking	  –doorgaans	  20	  jaar-‐	  wordt	  de	  corporaVe	  
eigenaar	  van	  de	  zonne-‐energiesystemen.	  



Gerealiseerde projecten 
Zonnefabriek	  en	  WoningsVchVng	  Eigen	  Haard	  
begonnen	  in	  2013	  met	  een	  kleinschalig	  
proefproject	  onder	  de	  naam	  WesterZon.	  Doel	  
was	  het	  experimenteren	  met	  exploitaVe	  van	  
zonnepanelen	  op	  huurwoningen.	  	  

Dit	  proefproject	  kreeg	  een	  startsubsidie	  van	  
stadsdeel	  Amsterdam	  West	  onder	  voorwaarde	  
dat	  het	  vervolg	  zichzelf	  zou	  kunnen	  bedruipen.	  Proefproject	  WesterZon	  

35	  woningen	  
Opgeleverd	  april	  2013	  

Overtoomseveld	  
154	  woningen	  
Oplevering:	  2014	  

In	  november	  2013	  zijn	  Eigen	  Haard	  en	  
Zonnefabriek	  begonnen	  ten	  minste	  duizend	  
woningen	  onder	  dezelfde	  construcVe	  van	  
zonnepanelen	  te	  voorzien.	  Voor	  deze	  duizend	  
woningen	  kan	  de	  exploitaVe	  zichzelf	  helemaal	  
bedruipen;	  er	  is	  dus	  geen	  subsidie	  meer	  nodig.	  	  

De	  eerste	  154	  aansluiVngen	  worden	  naar	  
verwachVng	  in	  januari	  2014	  opgeleverd.	  	  



Aanmelding corporaties 

Voor	  woningcorporaVes	  heeb	  de	  construcVe	  grote	  voordelen:	  	  

-‐ 	  geen	  eigen	  investering	  
-‐ 	  geen	  technische	  verantwoordelijkheid	  
-‐ 	  geen	  financieel	  risico	  
-‐ 	  laagdrempelige	  manier	  om	  woningbestand	  snel	  te	  verduurzamen	  

Zonnefabriek	  heeb	  nog	  ruimte	  voor	  nieuwe	  partners	  in	  HuurDeZon.	  
In	  aanmerking	  komen	  corporaVes	  met	  minimaal	  400	  potenVële	  
deelnemers	  in	  enigszins	  geconcentreerde	  woningbouw	  (minstens	  
Ven	  woningen	  op	  één	  locaVe).	  De	  technische	  details	  en	  financiering	  
van	  elk	  project	  worden	  in	  overleg	  ingevuld.	  

Voor	  informaVe	  neemt	  u	  contact	  op	  met	  Zonnefabriek:	  
020-‐6766614	  /	  westerzon@zonnefabriek.nl	  


