
En u wilt alleen betalen 

voor wat wordt opgewekt?

Dan moet u nu goed

luisteren ……..

Ja, ik woon in een

rijtjeswoning



Zon voor Huur

Fair & sociaal





Wocozon,  in het kort

• Lagere energierekening

• Geen risico voor bewoners

• Alleen betalen voor 

opgewekte stroom

• Geen investeringen door 

bewoner noch door 

woningcorporatie

• Iedereen moet kunnen 

profiteren van stroom van 

eigen dak



Wocozon biedt zonne-energie voor huurders. 

Huurders betalen voor stroom van eigen dak. De 
stroomrekening wordt ca. 20% lager. 

Gemiddeld gezin/gebruik: = € 100,- voordeel.

Huurders betalen alleen voor opgewekte stroom. 
Daarmee lopen zij dus geen risico.

Wocozon regelt voor 100% haar eigen financiering. 
Dus de woningcorporatie hoeft ook niet te 
investeren

Wocozon is een stichting met als doel om huurders 
te laten profiteren van zonne-energie



Voordelen voor de bewoner

Ca. 20% lagere energierekening

Alleen betalen voor opwekking

Geen enkel risico

Opwekking boven voorschot is gratis

Vrije keuze om mee te doen

Geen verplichtingen bij verhuizing

Actieve monitoring van de installatie, direct 

actie vanuit Wocozon bij problemen





Energie Index-stap van de woning
(met Wocozon PV panelen 30% extra)

Techniek en financiën door Wocozon

Woonlastenreductie voor de bewoner

Uitstraling: zichtbare verduurzaming, groen, 

maatschappelijke betrokkenheid

Bepalende stem (samen met bewoners) in resultaat / prijsbeleid 

Wocozon, via Raad van Toezicht Wocozon Noord-Brabant.

Alle investeringslasten en -risico’s worden gedragen door 

Wocozon, net als onderhoud, vervanging en monitoring PV-

installatie.

Voordelen voor de woningcorporatie



Continue monitoring en inzicht



Voordeel voor een bewoner

• Directe besparing voor een gemiddeld huishouden = € 100,=



Installatie met zo min mogelijk overlast

Full Black panelen 

met  micro-inverters. 

Esthetisch mooi en 

geen “kast” op zolder

BPM in

meterkast,

incl data

module





Ik kies voor zonnepanelen

en wek 85% van gebruik op

Ik blij, woningcorporatie 

blij en milieu blij.

Ik woon in een

rijtjeswoning en ik 

wil zonnepanelen

Contact opnemen met 

woningcorporatie

Vertel over Wocozon



Contact

rvanderklauw@wocozon.nl

+31 85 744 1058

mailto:wwellhuner@wocozon.nl


Standaard aanbieding, betalen per kWh

Prijs per kWh = 0,165€     Wocozon

0,199€     Marktprijs

Situatie: Huidige stroomrekening Met wocozon

gezin gebruik 2.500       kWh/ jaar levering stroom (kwh) 497,50€    levering stroom (kwh) 13,93€        

aantal panelen 10            Kosten energie lev. 30,00€      Zonne-energie via Woco 400,95€      

capciteit 2.700       netwerkkosten (Brabant) 229,20€    Kosten energie lev. 30,00€        

Opwekking perc. 90% Heffingskorting -376,08€  netwerkkosten (Brabant) 229,20€      

aantal kWh zon/jr 2.430       Heffingskorting -376,08€    

totaal 380,62€   

totaal 298,00€     

reductie in percentage 21,7%

ZAV aanbieding, met terugkoopgarantie door Wocozon bij verhuizing, daarna standaard Wocozon

Prijs per kWh = 0,165€     Wocozon Kostprijs 10 PV systeem (na teruggave BTW) 3.625,00€  

0,199€     Marktprijs Afschrijvingsperiode voor terugkoop 15 jaar

Kosten Monitoring, instandhouding, schoonmaak etc. 4,50€          per maand (incl. BTW)

Situatie: Huidige stroomrekening Met wocozon / ZAV

gezin gebruik 2.500       kWh/ jaar levering stroom (kwh) 497,50€    levering stroom (kwh) 13,93€        

aantal panelen 10            Kosten energie lev. 30,00€      Afschrijving per jaar 241,67€      

capciteit 2.700       netwerkkosten (Brabant) 229,20€    Beheer, monitoring WCZ 54,00€        

Opwekking perc. 90% Heffingskorting -376,08€  Kosten energie lev. 30,00€        

aantal kWh zon/jr 2.430       netwerkkosten (Brabant) 229,20€      

totaal 380,62€   Heffingskorting -376,08€    

totaal 192,72€     

reductie in percentage 49,4%



De Cope, Oudewater


