
 

 

 

investeer nu in 
ZONNEPANELEN 

 

Waarom eigenlijk? 
 

Omdat: 
Þ u nu nog 2 jaar van 100% saldering kunt genieten 
Þ de salderingsregeling vanaf 2023 wordt gebouwd 
Þ zowel waardevermeerderings- als waardeverminderingsgelden 

wegens aardbevingsschade hiervoor heel goed gebruikt kunnen 
worden 

Þ spaargeld niets oplevert 
Þ zonnepanelen geld maken 
Þ zelfs geld lenen voordeliger is dan bij uw energieleverancier blijven, 

u dan na 7 jaar eigenaar bent en daarna nog 20 jaar 50% lagere 
stroomkosten heeft 

Þ u zonder zonnepanelen een dief van uw eigen portemonnee bent 
 

Þ ze veel goedkoper en sterker zijn geworden 
Þ ze 25-30 jaar meegaan 
Þ u onafhankelijk bent van de grote energieleveranciers 
Þ uw stroomverbruik zal toenemen met warmtepomp en elektrisch 

vervoer en u die stroom dan gratis zelf maakt 
 

Þ u dan uw eigen schone groene stroom maakt 
Þ u meehelpt aan de energietransitie 
Þ u veel minder CO2 uitstoot 
 

èn   de aanschaf via Durabel nu extra voordeel oplevert 
 

Doen ! 



 

 

VOORBEELD STROOMBEHOEFTE 3700 KWH = NU ± € 830 /JAAR 
 
Zonder zonnepanelen blijft u 
jarenlang voor stroom betalen, 
volgens de oranje stippellijn. 
 
 
 
 
Heeft u al zonnepanelen dan gaat 
u door de afbouw van de 
salderingsregeling vanaf 2023 
steeds meer voor uw eigen 
geproduceerde groene stroom 
betalen, volgens de roze lijn in de 
grafiek.  
 
Bij een 7-jarige lening voor 
zonnepanelen, gaat u rente (±2%) 
en aflossing betalen (rode lijn). Na 
7 jaar volgt u de roze lijn verder, 
en heeft u al die tijd zeker 50% 
minder kosten dan zonder panelen! 
 
Met zonnepanelen, ook als die via 
een lening zijn gekocht, heeft u 
vrijwel altijd flinke winst (de 
blauw stippellijn) Na 7 jaar bent u 
eigenaar en nog 20 jaar voordeel. 
 
 

 
Investeer daarom nu in zonnepanelen voor op uw eigen dak. Als u dit 
kalenderjaar nog zonnepanelen via Durabel bestelt, dan krijgt u een 
flinke waardebon voor de aanschaf van (aanvullende) andere elektronica. 
Neem hierover contact met ons op. Ook voor subsidies en geldleningen 
kunnen we adviezen geven. 
 
Zie ook:  https://ecdurabel.nl/subsidies 

https://ecdurabel.nl/salderingsregeling 
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