
 Zon op uw huis
Pure magie

U krijgt zonnepanelen van De Bouwvereniging
Wat betekent dit voor u



Wij willen dat u niet te veel huur hoeft te 
betalen. Een lage huurprijs kan alleen als de 
kosten van uw huurwoning laag zijn. Daarom 
gaan wij besparen op uw stroomkosten. 

Duurzaam
Om de kosten van uw stroomrekening te  

verlagen, maken wij uw woning duurzaam. 

Of beter gezegd: energiezuinig. Dit doen we 

met zonnepanelen. De stroom die de zonne- 

panelen opbrengen is voor u. Hoe meer de zon 

dus schijnt, hoe lager uw stroomkosten zijn. 

En de zonnepanelen zelf? Die krijgt u van ons  

cadeau!

Installatiebedrijf Mensonides
De zonnepanelen worden binnenkort bij u ge-

plaatst. Wanneer dit is, hoort u van Installatie- 

bedrijf Mensonides. Zij installeren de zonne- 

panelen op uw woning. 

Petra v.d. Wier

Directeur/bestuurder De Bouwvereniging.

Prijs huurwoning
het belangrijkst
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Besparen door de zon
U krijgt van De Bouwvereniging zonne- 
panelen. Zonder extra kosten gaat uw  
stroomrekening omlaag. Het besparen  
begint al zodra de zonnepanelen op uw dak  
liggen. Want zelfs op bewolkte dagen  
wekken zonnepanelen stroom op. 

De komende tijd installeren wij op ongeveer 

1.850 huurwoningen zonnepanelen. Iedere dag 

op gemiddeld 10 huurwoningen. Een uitdaging? 

Zeker! maar dankzij onze kennis en jarenlange 

ervaring weten wij dat wij het kunnen. 

In deze folder leest u wat u binnenkort van 

ons kunt verwachten. Heeft u na het lezen nog  

vragen? Rik Barkhof en Louis van der Veen  

helpen u graag. 

Wie dit zijn, ziet u op pagina 8. Rik en Louis zijn 

iedere woensdagmiddag te vinden in ons in-

formatiecentrum. Kunt u dan niet? Laat het ons  

weten. Wij maken graag een persoonlijke af-

spraak.  

Installatiebedrijf Mensonides
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Alleen zonnepanelen plaatsen op uw dak is 
niet genoeg. Om uw stroomrekening te ver-
lagen, moeten wij een paar andere dingen in 
en op uw huurwoning installeren. 

Op uw dak
Zo monteren wij de zonnepanelen niet recht-

streeks op uw dak. De zonnepanelen bevestigen 

we op rails. Onze ervaren monteurs plaatsen de 

rails met de zonnepanelen op de dakpannen van 

uw dak. 

In uw woning
Voor de zonnepanelen maken wij in de meter-

kast een aparte groep. Deze groep krijgt een 

aparte schakelaar. Om de meterkast met de  

zonnepanelen te verbinden, plaatsen wij een 

kabel. De kabel loopt van uw dak naar uw  

meterkast. Ook plaatsen wij in uw meterkast een  

zonne-stroommeter. Met deze meter ziet u  

hoeveel stroom de zonnepanelen opwekken. 

De opbrengst 
De stroom die de zonnepanelen opwekken is 

voor u. Zonder extra kosten bespaart u dus op 

uw stroomrekening. 

Hoeveel u bespaart, kunnen wij vooraf niet  

precies zeggen. U ziet dit na een jaar op uw  

stroomrekening en zonne-stroommeter.

 

Wat u krijgt
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Stap 1: Opname
Voordat wij de zonnepanelen installeren, moeten 
wij een aantal dingen in en om uw woning bekijken:
• Is de meterkast in uw woning goed?
•  Hoe loopt straks de kabel van het dak naar de 

meterkast?
• Waar plaatsen wij de steiger?
Wij laten weten wanneer onze monteur langskomt. 
Kunt u niet op de datum die wij voorstellen? 
U wijzigt uw afspraak op mijn.mensonides.nl.

Stap 2: Steigerbouw
Voordat wij de zonnepanelen installeren, plaatst 
ABS Steigerbouw steigers bij uw huurwoning. 
De steigers worden een paar dagen voor de  
installatie neergezet. Zodra het werk op uw dak 
klaar is, worden de steigers weer verwijderd. 

Stap 3: Plaatsen zonnepanelen
Iedere dag plaatsen wij op ongeveer 10 huur- 
woningen zonnepanelen. Binnen 1 dag zijn wij dus 
klaar op uw dak. Voor het werk op het dak hoeft u 
niet thuis te zijn. Als u niet thuis bent, doen wij stap 
4 op een andere dag. Let op: Bij stap 3 brengen wij 
wel een kabel door uw dak naar binnen. De kabel is 
niet gevaarlijk. Er staat namelijk nog geen stroom 
op. Dit doen we bij stap 4. 

Stap 4. Werk in uw woning
In uw woning moeten wij 2 werkzaamheden uitvoeren:
• Een extra groep in uw meterkast aanmaken.
•  De kabel (van stap 3) van het dak aansluiten op 

de meterkast.

Om dit te doen moeten wij in uw woning.  
Wij nemen contact met u op als wij bij u  
langskomen. Kunt u niet? Maak dan met ons een 
nieuwe afspraak. 

Stap 5: Oplevering
Als het werk op het dak en in uw woning klaar 
is, controleert onze monteur of alles werkt. Wij 
ronden onze werkzaamheden in uw woning dan af. 
Bij de oplevering van ons zonnepanelensysteem 
ontvangt u een instructiekaart. U hoeft niks te 
doen. Wij melden de zonnepanelen aan bij uw 
energieleverancier. Leveren de zonnepanelen 
meer stroom op dan u gebruikt? Dan wordt dit 
automatisch verrekend op uw stroomrekening. 
Heeft u voor de oplevering nog vragen? Stel ze 
gerust!

Stap 6: Inspectie
Na een jaar komen wij nog een keer langs om te 
controleren of alles goed werkt. 

Wat wij doen
Het installeren van de zonnepanelen doen wij in 6 stappen
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ga voor de actuele planning naar

www.zonopjehuis.nl

Meer weten?

Wanneer komen wij bij u

Informatiecentrum
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Druk in uw straat
Als wij bij u in de straat aan het werk zijn,  
is het er drukker. Dit komt doordat:

•  Rexel de materialen voor de zonnepanelen 

brengt.

•  ABS- Steigerbouw de steigers op- en afbouwt.

•      Wij de zonnepanelen in uw wijk installeren.

Wij willen dat uw straat schoon blijft. Daarom 

neemt Rexel dagelijks ook het afval weer mee. 

LET OP!: 
Rexel neemt alleen ons afval mee. 

Als er ander afval bij komt, wordt het niet 
meegenomen.

Samen met Rexel en ABS Steigerbouw 
proberen wij onze overlast te beperken. 
Heeft u vóór 7:00 uur en na 18:00 uur 

toch geluidsoverlast? Laat het ons weten! 
U kunt ons bereiken op: (06) 577 908 41
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Louis van der Veen

In het speciale Informatie-
centrum wordt u ontvangen 
door Louis van der Veen. 

Deze geboren en getogen 
Harlinger heeft na jarenlange 
ervaring in de offshore de 
overstap gemaakt naar 
Installatiebedrijf Mensonides. 
Hij zal zich volledig richten 
op het project voor De 
Bouwvereniging. ´Ik zie dit als 
een grote uitdaging en heb er 
enorm veel zin in. Het contact 
met de mensen spreekt me 
aan, maar ik zal ook andere 
werkzaamheden rond de 
zonnepanelen verrichten. 

Die afwisseling is geweldig´. 
Ook vindt de Ouwe Seun het 
prettig om een bijdrage aan 
groene energie te leveren. ´Dit 
is een belangrijke ontwikkeling 
voor milieu en klimaat. Het is 
mooi dat De Bouwvereniging 
dit gaat doen´.

Louis van der Veen is te 
bereiken via tel: (06) 577 908 41

Chris Schuil

Chris Schuil: ‘Ik werk bijna 
drie jaar bij Mensonides als 
allround installateur. Het 
plaatsen van zonnepanelen is 
een van mijn taken. Daarom 
draai ik bij het project van 
De Bouwvereniging mee. 
Ook omdat ik veel woningen 
van De Bouwvereniging heb 
gekeurd. 

Het plaatsen van zoveel 
zonnepanelen vinden wij 
een grote uitdaging. Dat het 
vlekkeloos verloopt en op 
tijd. Ik verheug me op deze 
klus. Door de omgang met 
veel verschillende mensen. De 
diverse plaatsen waar je komt. 
We lopen vast ook tegen 
verrassingen aan. En dan alles 
tot een goed einde brengen 
… daar gaan we voor’.

Rik Barkhof

‘Ik ben Rik Barkhof, ik ben 
verantwoordelijk voor de 
werkvoorbereiding en uit-
voering van de plaatsing van 
de zonnepanelen. 

Een enorme uitdaging. Voor 
ons als bedrijf een geweldig 
project en ook nog in onze 
eigen stad. Dat is natuurlijk 
het mooiste wat er is. Ik 
werk sinds 2003 als allround 
installateur voor Mensonides. 
Het aansturen van grote 
projecten en het plaatsen 
van zonnepanelen is een van 
mijn specialiteiten. Daarom 
werk ik aan dit project mee. 
Het meest verheug ik me op 
het contact met alle mensen 
die zonnepanelen krijgen. 
We gaan bij deze mensen 
langs om te vertellen wat er 
gaat gebeuren. We maken 
afspraken over het moment 
van plaatsen. Ook controleren 
we tijdens de uitvoering of alles 
volgens afspraak verloopt. 
Alles om een optimaal 
resultaat te bereiken. 

De vertrouwde gezichten tijdens de 
voorbereiding en uitvoering
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Als er licht op een zonnepaneel schijnt, wekt 
het zonnepaneel stroom op. Dit komt door-
dat zonnepanelen uit zonnecellen bestaan. 
Zonnecellen zetten licht om in stroom. Meer 
zon, betekent meer licht en dus meer stroom. 
Maar ook op bewolkte dagen wekken zonne-
panelen stroom op.

Omvormer
De stroom van een zonnepaneel is niet  

gelijk bruikbaar in uw huis. Voordat u de stroom  

gebruikt, moet de stroom worden omgezet. 

Het omzetten van de stroom gebeurt met een  

omvormer. 

Stroom
Wilt u weten hoeveel stroom uw zonnepanelen 

opwekken? Kijk dan op uw zonne-stroommeter. 

U vindt deze meter straks in uw meterkast. 

De stroom meten wij in kilowattuur (kWh).  

Gemiddeld gebruikt een huishouden in Neder-

land ongeveer 3.300 kWh per jaar. Wilt u be- 

sparen op uw stroom gebruik? Ga dan snel naar 

onze website www.zonopjehuis.nl. Daar vindt 

u tips over hoe u de stroomkosten kunt ver- 

minderen. 

Hoe werken zonnepanelen
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Sylvia Pouw

Sylvia Pouw uit de Pieter Jelles Troelstrastraat 
kan eigenlijk niet wachten tot de zonnepanelen 
op het dak van haar huis komen. ´Een 
prachtig cadeau van De Bouwvereniging. 
Het leven is duur. Zeker voor mensen die 
veel stroom gebruiken en/of gezinnen met 
kleine kinderen. Daarom is het geweldig dat 
De Bouwvereniging om verlaging van onze 
kosten denkt´.

Zelf heeft ze geen ervaring met zonnepanelen, 

maar hoort wel de positieve verhalen van 

kennissen. ´Die hebben een keer cijfers 

genoemd en het scheelde aanzienlijk op hun 

elektriciteitsrekening. Wij verbruiken ook de 

nodige stroom in ons huishouden. Ik denk dat wij 

dankzij de panelen veel geld kunnen besparen´.

Positieve reacties
Sylvia Pouw is oud-voorzitter van de Huurdersraad 

in Harlingen. Op dit moment is ze algemeen 

bestuurslid met als taak de contacten met de 

bewonerscommissies. Door haar functie heeft 

ze veel contact met huurders van De Bouw-

vereniging. ´De reacties zijn eigenlijk allemaal 

positief. De mensen die ik heb gesproken, 

zijn enthousiast. Met name over de lagere 

energiekosten´. Ze beseft dat er tijdens het 

plaatsen van de zonnepanelen en de aanpassing 

van de meterkast wat overlast zal zijn. ´Dat heb ik 

er wel voor over´.

Gratis
De Huurdersraad is door De Bouwvereniging 

betrokken bij alle voorbereidingen. ´Dankzij de 

nieuwe Woningwet hebben de bewoners meer 

inbreng. Dat is bij dit project ook gebleken. 

Het is leuk om mee te denken. Als er dan ook 

nog een Harlinger bedrijf met het beste plan 

uit de bus komt, is dat fijn. Daardoor weet je 

als huurder dat men dichtbij is als er vragen of 

problemen zijn. Dat geeft een vertrouwd gevoel´. 

Ze besluit: ´Wat ik wel regelmatig hoor, is dat de 

mensen bijna niet kunnen geloven dat ze de 

zonnepanelen gratis krijgen. Dat het echt een  

cadeautje is. En toch is het zo´.

Opgetogen over plaatsing zonnepanelen
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Welkom in ons 
informatiecentrum
Heeft u vragen over het project? Of bent u be-
nieuwd naar wat er precies op en in uw woning 
wordt geplaatst? Kom dan langs in ons informa-
tiecentrum. 

U bent iedere woensdagmiddag welkom tussen  

14:00 uur en 16:00 uur op de Industrieweg 4 in  

Harlingen. Louis van der Veen staat met een kop 

koffie klaar om uw vragen te beantwoorden. Ook 

laat hij u graag ons werkende demonstratie in- 

stallatie zien. Zo weet u precies wat wij binnenkort 

op en in uw woning plaatsen. 

Afspraak
Kunt u niet op woensdagmiddag? 

Maak dan een persoonlijke afspraak met Louis via 

zonopjehuis@mensonides.nl. Of bel naar 

(06) 577 908 41.

Tot snel!
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Ook met een koopwoning 
voordeel behalen

Ga naar onze website 
voor meer informatie 

Voor het project kopen wij ruim 14.000 zonne- 
panelen in. Dit doen we in één keer. Hierdoor  
krijgen wij ze voor een scherpe prijs.

Wilt u hier ook van profiteren? En wilt u, net  
zoals De Bouwvereniging, meedoen aan de goede  
garantievoorwaarden? Laat het ons weten. Wij  
maken graag een offerte voor u!

•  Stand van zaken
•  Actuele planning 
•  Tips energiebesparing 
•  Uitleg van de installatie
•  Veelgestelde vragen

www.zonopjehuis.nl

Colofon
Project: zon op je huis

Contactpersoon: 
Louis van der Veen
Industrieweg 4
8861VH Harlingen
(06) 577 908 41
www.zonopjehuis.nl
zonopjehuis@mensonides.nl

Mensonides
Hermesweg 7
8861 VN Harlingen
www.mensonides.nl

De Bouwvereniging 
Bolswardervaart 1
8862 SE Harlingen
(0517) 43 25 25
info@debouwvereniging.nl
www.debouwvereniging.nl

Ontwerp en druk:
Flevodruk Harlingen bv


