Zonnepanelen Collectief Raard, Boarnwert & De Lytse Jouwer
Betreft: informatie collectieve inkoopactie zonnepanelen
In 2018 heeft een groep enthousiaste bewoners uit De Lytse Jouwer het
idee opgevat om iets op te zetten voor een collectief met zonnepanelen.
Begin 2019 is Raard / Boarnwert aangehaakt. Uit deze samenwerking is
een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen ontstaan. En nu ligt er een
prachtig aanbod waar iedere bewoner in de regio van mag/kan profiteren.
De afgelopen maanden hebben wij ons plan kenbaar gemaakt, en
gelukkig heeft toen al een aantal belangstellenden interesse getoond in de
aanschaf van zonnepanelen. Nu al zijn we hen dankbaar, want op basis
van hun interesse is het volume bepaald en hebben wij deze aanbieding
kunnen realiseren.
Geheel vrijblijvend is er een aanbod mogelijk per adres. Standaard zijn we
uitgegaan van 10 panelen om een plan op te kunnen zetten. Uiteindelijk
zal de leverancier op locatie met u een offerte op maat maken. Het maakt
dan niet uit of er bijvoorbeeld voor twee panelen wordt gekozen of voor 20
stuks. Let wel, zoals het nu staat is dit een eenmalige actie, na afronding
eind 2019 stopt de aanbieding.
Degenen die zich eerder al hebben aangemeld, worden binnenkort
geïnformeerd met specifieke gegevens betreffende het aanbod en de
aanbieder. Extra informatie is dan beschikbaar en contactgegevens
kunnen dan worden gedeeld.
Heeft u zich nog niet aangemeld? Geen probleem, dat kan en mag nog
steeds. Ook bewoners uit de buurdorpen zijn welkom.
Aanmelden : mail naar.

zonnepanelencollectiefrblj@gmail.com

We zijn van mening dat er een prachtig aanbod ligt, financieel
aantrekkelijk en van een betrouwbare leverancier uit de regio. Degelijk,
duurzaam materiaal van A-kwaliteit met een goed rendement, met prima
voorwaarden en garanties, zonder verborgen kosten.
Daarnaast is gekozen voor een eerlijke producent van panelen. Panelen
die afkomstig zijn van fabrieken die ook in de wapenindustrie actief zijn,
hebben we buiten beschouwing gelaten.
Het klopt dat het aanbod daardoor niet specifiek de voordeligste optie is,
maar wij denken dat door het collectief inkopen de meerprijs wegvalt
tegen de particulier die zelfstandig de voordeligst versie kiest.

Wij hebben zo grondig mogelijk alle opties onderzocht in de groep, het
heeft daarom ook iets langer geduurd dan vooraf gedacht. Maar we zijn
erg tevreden met het aanbod zoals dat er nu ligt.
Als u besluit op het aanbod in te gaan, gaat u de overeenkomst aan met
de leverancier. De werkgroep is hierbij niet meer betrokken. De werkgroep
heeft geen financieel belang in de overeenkomst die tot stand kan komen
tussen de aannemer en u als klant. Wij zetten ons graag in voor het
mogelijk financieel voordeel van u, het duurzame resultaat voor de regio
en de lokale werkgelegenheid.
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