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Veel gestelde vragen 

 
VEEL GESTELDE VRAGEN 
 
Waarom krijg ik een aanbod voor zonnepanelen op mijn dak?  
Omdat we u willen helpen te besparen op uw energiekosten en dus op uw woonlasten. Maar 
ook omdat Mozaïek Wonen haar woningen voor 2022 wil terugbrengen naar B. Dat is goed voor 
het milieu en goed voor uw portemonnee. Zo slaan we twee vliegen in één klap.  
 
Waarom Sungevity?  
Sungevity levert sinds 2007 betaalbare zonne-energie aan consumenten. Met satellietfoto’s en 
speciale software kan Sungevity vooraf berekenen of zonnepanelen op een woning leiden tot 
kostenbesparing. Sungevity heeft veel ervaring en is buiten Nederland ook actief in België, Italië 
en Duitsland.  
 
Wie betaalt de zonnepanelen?  
Mozaïek Wonen betaalt de aanschaf, garanties, plaatsing en het onderhoud van de 
zonnepanelen. De zonnepanelen komen in eigendom van Mozaïek Wonen. Voor het genot 
daarvan betaalt u een vaste vergoeding per maand aan Mozaïek Wonen via de servicekosten. 
De maandelijkse besparing is altijd hoger dan het bedrag dat u maandelijks aan servicekosten 
betaalt. Dat garanderen wij u. Hierdoor houdt u dus gegarandeerd geld over.  
 
Wat zijn de kosten voor zonnepanelen op mijn dak?  
Mozaïek Wonen staat garant dat u gegarandeerd geld gaat besparen. U betaalt hiervoor een 
maandelijks een extra vergoeding in de servicekosten: 
• € 15,67 voor 6 panelen 
• € 18,99 voor 8 panelen 
• € 22,36 voor 10 panelen 
Deze vergoeding vindt u straks terug in de servicekosten met omschrijving “zonnepanelen”. U 
betaalt de eerste 6 maanden geen servicekosten, zodat u eerst kunt ervaren hoe u met 
zonnepanelen geld bespaart. Na 10 jaar betalen, betaalt u 14% minder. Na 20 jaar zijn is het 
zonnesysteem afbetaald en vervalt de maandelijkse bijdrage. De levensduur van de 
zonnepanelen is minimaal 25 jaar. 
 
Wat ga ik jaarlijks netto besparen? 
Binnenkort ontvangt u een brief van onze zonnepartner Sungevity. Hierin staat vermeld wat u 
op jaar basis netto gaat besparen. Uw jaarlijkse besparing is afhankelijk van de grootte van uw 
dak, de ligging ten opzichte van de zon en uw stroomverbruik. 
 
Wordt de vergoeding die ik via de servicekosten betaal, ieder jaar verhoogd met de 
huurverhoging? 
Nee, de vergoeding voor de zonnepanelen wordt niet jaarlijks verhoogd, omdat u die via de 
servicekosten betaalt en niet via de huur. Zo kan Mozaïek u garanderen dat de servicekosten in 
de toekomst nooit zullen worden verhoogd.  
 
Wat betekenen zonnepanelen voor mijn huurtoeslag?  
Het plaatsen van zonnepanelen heeft geen gevolgen voor uw huurtoeslag. De zonnepanelen 
zijn een aparte component via de servicekosten en vallen dus buiten de huur.  
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Wat gebeurt er met de zonnepanelen als ik de huur opzeg?  
De zonnepanelen blijven dan gewoon op het dak van de woning liggen. U kunt dus altijd uw 
huur opzeggen, ongeacht de zonnepanelen. Uiteraard hoeft u dan ook geen servicekosten 
meer te betalen.  
 
Heeft de plaatsing van zonnepanelen invloed op de WWS- punten van mijn 
woning? 
Nee, u betaalt een vergoeding in de servicekosten. Hierdoor worden de punten (die u woning 
energiezuiniger maken door zonnepanelen) buiten beschouwing gelaten bij de vaststelling van 
de jaarlijkse huurverhoging.  
 
Wat gebeurt er met stroom die ik niet direct gebruik?  
De stroom die u niet gebruikt levert u aan het energienetwerk. De stroom die u in de avonduren 
en in de (donkere) winterperiode extra verbruikt, wordt automatisch verrekend met de niet 
gebruikte stroom die u in een eerder stadium aan het energienet hebt geleverd. U streept het 
overschot en het tekort als het ware tegen elkaar weg. U betaalt alleen wat u per saldo 
verbruikt. Dit heet salderen.  
 
Ik heb gehoord dat de regeling voor zonnepanelen mogelijk wordt aangepast door de 
regering. Klopt dit?  
In het regeerakkoord staat dat de overheid het salderen (zie hierboven) in 2023 wil vervangen 
door een terugleversubsidie. Wat dit exact betekent, moet nog bekend worden gemaakt. Maar 
het kabinet heeft wel al aangegeven dat zonnepanelen een voordelige keuze blijven aangezien 
ze een belangrijke vergoeding leveren aan het halen van de klimaatdoelen.  
 
Wat nu als mijn voordeel wegvalt door de wijzigingen van de regering?  
Ons aanbod is zo voordelig dat ook bij een tegenvaller door de regering, er voordeel overblijft. 
Mozaïek Wonen heeft met de huurdersvereniging afgestemd dat als het voordeel voor de 
huurders helemaal weg zou vallen, de maandelijkse vergoeding zal worden verlaagd.  
 
Hoe kan ik zelf de opbrengst in de gaten houden?  
Via de omvormer kunt u exact zien hoeveel kWh de panelen hebben opgebracht sinds de dag 
van de installatie. Ook kunt u zien wat de dagopbrengst is. Heeft u daarnaast een e-mailadres 
aan ons doorgegeven, dan krijgt u ook toegang tot een online monitoringsportaal waar u de 
opbrengsten kunt monitoren. 
 
Controleert Mozaïek Wonen de opbrengsten?  
Ja. We kunnen de opbrengst uitlezen via een kastje dat we plaatsen tussen de omvormer en de 
meterkast. Dit systeem communiceert met een sim-card via een GPRS-signaal. Zowel u (via de 
computer of tablet of telefoon) als Mozaïek Wonen kunnen zo op afstand de opbrengst 
controleren. Als een systeem niet goed functioneert, ziet Mozaïek Wonen dat en nemen we 
contact met u op.  
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Ik wil niet dat Mozaïek Wonen de opbrengsten controleert om te kijken of het systeem het 
doet. Weet u het zeker?  
• Het monitoringssysteem is niet gekoppeld aan uw internet of (mobiele) telefoonverbinding. De 
toegang tot dit portaal gebeurt via een beveiligde verbinding in combinatie met persoonlijke 
inloggegevens. De installatie kan niet ‘gehackt’ worden.  
 

Wat als de stroomopbrengst van de zonnepanelen lager is dan overeengekomen?  
Blijkt na het in werking stellen van de zonnepanelen dat de opbrengst lager is dan 
overeengekomen, dan laat Mozaïek Wonen dat binnen 30 dagen repareren. Duurt het langer, 
dan betaalt Mozaïek Wonen het verschil tegen de op dat moment geldende stroomprijs (dat is 
20 cent per gemiste kilowattuur). Mozaïek Wonen zal in zo’n geval de zonnepanelen 
controleren en eventuele gebreken verhelpen. De opbrengst kunt u te allen tijde zelf controleren 
via het display van het zonnesysteem. Hoe u dit doet, staat uitgelegd in de heldere handleiding 
die u ontvangt bij de installatie van de zonnepanelen.  
 
Ontstaat er mogelijk brandgevaar door de zonnepanelen?  
De zonnesystemen voldoen aan alle veiligheidsnormen en -richtlijnen. De branden zijn 
voornamelijk voorgevallen bij in-dak-installaties. In-dak installaties hebben een verhoogd risico 
op onvoldoende ventilatie. Wij installeren geen in-dak installaties. De panelen worden op een 
raster boven de dakpannen geïnstalleerd, zodat er voldoende ventilatie is.  
 
Kan ik bij mijn huidige energieleverancier blijven?  
Ja, u kunt gewoon bij uw vertrouwde leverancier blijven.  
 
Krijg ik een slimme meter?  
Alleen als dat nodig is.  Als uw meter niet geschikt is voor registratie, zal de netbeheerder 
contact met u opnemen om de meter kosteloos te vervangen voor een slimme meter die wel 
geschikt is.  
 
Wat kan ik de komende tijd verwachten?  
Binnenkort ontvangt u van onze zonnepartner Sungevity uw persoonlijk aanbod. Hierin staat 
vermeld wat u netto gaat besparen en hoe u mee kunt doen.  
 
• Nadat u akkoord heeft gegeven, neemt Sungevity contact met u op om de installatie in te 
plannen.  
• Binnen één werkdag wanneer het u uitkomt, wordt het gehele zonnesysteem geïnstalleerd: de 
zonnepanelen, omvormer en het kabeltraject.  
• Sungevity zal de installatie aanmelden bij de netbeheerder zodat uw energieleverancier weet 
dat u stroom gaat opwekken en dit verrekend wordt op uw energierekening.  
• Wij wensen u alvast veel plezier met het opwekken van groene stroom en besparing op uw 
energierekening!  
 


