
 

Hoe kan EcoHeemskerk u helpen bij uw 

besluit of u meedoet met de Heems-

kerkse zonnepanelenactie van 2022? 

1. Wat is EcoHeemskerk eigenlijk? 

EcoHeemskerk is een coöperatieve vereniging VAN en VOOR 

Heemskerkers op het gebied van duurzame energie. We 

hebben kennis over zaken als zonnepanelen, windenergie, 

woningisolatie en energieverbruik eigen woning. We helpen 

o.a. graag anderen met het duurzamer maken van hun 

woning. Dit betekent: een beter milieu en minder gas/ 

elektriciteit gebruiken en ook geld besparen! Als lid van 

EcoHeemskerk kun je advies krijgen en je kunt ook (bijv. na 

een gratis training) anderen adviseren. 

2. Waarom ondersteunen we - samen met de gemeente - 
deze zonnepanelenactie? 
Wij doen dat omdat we het doel van deze actie (een 

duurzamer Heemskerk!) volledig onderschrijven. Ook weten 

we dat de aanschaf van zonnepanelen één van de 

maatregelen op het gebied van duurzame energie is die zich 

het snelst terugverdient! Verder kunnen we helpen de actie 

tot een succes te maken vanuit onze kennis, maar ook omdat 

we ons goed kunnen verplaatsen in de vragen waar mensen 

mee zitten rond de aanschaf van zonnepanelen. Veel van 

onze vrijwilligers hebben namelijk ook met dat soort vragen 

rondgelopen, toen ze eerder zonnepanelen aanschaften. 

Dan gaat het vaak over zaken als: hoeveel stroom bespaar 

ik? Kan ik subsidie krijgen, of een goedkope lening voor de 

aankoop van zonnepanelen? In hoeveel jaar verdien ik de 

investering in zonnepanelen terug? 

3. Hoe onafhankelijk is het advies van EcoHeemskerk? 

EcoHeemskerk opereert geheel onafhankelijk, dus zonder 

enig commercieel belang! Wij hebben geen ander belang 

dan uw belang: goede zonnepanelen op uw dak, voor de 

leefbaarheid in Heemskerk en voor uw portemonnee: u krijgt 

een lagere stroomrekening en gaat er in totaal financieel op 

vooruit! 

We geloven zoveel in het duurzame effect van zonne-

panelen, dat u automatisch een jaar gratis lidmaatschap 

krijgt van EcoHeemskerk, als u zonnepanelen aanschaft 

binnen deze actie. Hierdoor kunt u optimaal gebruik maken 

van de verdere mogelijkheden van ons lidmaatschap (mee-

denken acties, warmtescan, adviesgesprek isolatie, etc.). 

4. Waaruit bestaat de ondersteuning van Eco-
Heemskerk bij m’n besluit over deelname aan de actie? 
- We kunnen u helpen met de afweging of zonne-

panelen verstandig zijn voor het milieu en voor uw 

portemonnee. We hebben bijv. voorbeelden hoeveel 

de terugverdientijd is van de aanschaf van zonne-

panelen (soms al in 5 jaar!). Ook kunt u een gesprek 

aanvragen met een speciaal opgeleide Energiecoach 

van EcoHeemskerk via een mail naar 

info@ecoheemskerk.nl.  

- We kunnen u vertellen wat de installatie van 

zonnepanelen in uw huis betekent, bijv. voor de 

meterkast, of hoeveel extra apparatuur er binnenshuis 

nodig is (namelijk: weinig!). U kunt zelfs bij één van 

onze leden thuis eens bekijken hoe de totale zonne-

panelen-apparatuur eruit ziet. 

- We kunnen u uitleggen dat de ‘BTW-teruggave’ een 

soort subsidie is voor de aanschaf van zonnepanelen. 

Ook kunnen we u helpen om met het ‘goedkoop’ lenen 

van geld om de aanschaf van zonnepanelen te 

financieren. Binnenkort is er hiervoor namelijk een 

Duurzaamheidslening van de gemeente mogelijk, tegen 

een laag rentepercentage van zo’n 1,5%. Onze 

vrijwilligers kunnen u helpen die aan te vragen. 
 

5. Hoe kan ik nog meer informatie van EcoHeemskerk 

krijgen over bovenstaande zaken? 

Normaal hebben we een spreekuur voor het 

beantwoorden van al uw vragen, maar dat is nu vanwege 

corona niet mogelijk.  Wat wel kan, is: 

a. Kijk bij de FAQ-sectie over deze actie op onze website: 

www.ecoheemskerk.nl/zonnepanelenactie. 

b. Stuur ons een e-mail met uw vraag via 

info@ecoheemskerk.nl en u hoort van ons, via e-mail 

of we bellen u terug. 
 

 
   Voor meer informatie en lid worden: 

          www.EcoHeemskerk.nl 
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