
 

Aanvullende huurvoorwaarden 
 

 

woningen de Bomenbuurt 
Elzenstraat 1 t/m 25, 2 t/m 42 en Wilgenstraat 33 t/m 41 in Ulft 

 

U huurt een woning in de Bomenbuurt, het wonen in deze ‘groene’ wijk brengt met zich 

mee dat er wel bepalingen zijn met betrekking tot het gehuurde alsmede het gebruik van 

de zowel eigen als openbare ruimten.  

 

Daarom hebben wij aanvullende huurvoorwaarden opgesteld. 
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Aanvullingen ten opzichte van de huurovereenkomst 

In aanmerking nemende dat: 

 verhuurder op het dak van de woning een PV-installatie heeft laten aanbrengen waarmee op 

duurzame wijze elektriciteit wordt opgewekt; 

 huurder zich verplicht van bovengenoemde elektriciteit gebruik te maken en daarvoor een 

maandelijks bedrag betaalt; 

 huurder op de hoogte is en akkoord gaat dat het energieverbruik in de woning en de 

energielevering van de PV-installatie door de verhuurder gemonitord wordt. Huurder stelt 

hiervoor zijn internetverbinding ter beschikking. 

Duurzaam opwekken van elektriciteit 

Op uw woning ligt een installatie met minimaal 20 zonnepanelen, die uw woning (grotendeels) van 

elektriciteit zal voorzien. De zonnepanelen leveren jaarlijks ongeveer 3.000 kWh op. De exacte 

hoeveelheid is afhankelijk van het aantal zonuren. Deze elektriciteit is voor uw eigen verbruik. De 

totale opbrengst zal door uw energieleverancier gesaldeerd worden. Dit betekent dat de terug 

geleverde elektriciteit afgetrokken wordt van uw verbruikte elektriciteit. Als de zonnepanelen meer 

elektriciteit opwekken dan u verbruikt, ontvangt u daarvoor een vergoeding. Let wel, deze 

vergoeding is exclusief belasting en dergelijke waardoor deze vele malen lager is dan wat u betaalt 

aan uw leverancier per kWh. 

Maandelijkse bijdrage 

Voor het gebruik van de zonnepanelen betaalt u een vergoeding van € 42,73 of € 44,86 per maand. 

Welke vergoeding u betaalt is afhankelijk van het woningtype en het aantal panelen. Deze 

vergoeding is lager dan de waarde van de elektriciteit die deze zonnepanelen opwekken. Dit bedrag 

wordt door Wonion gelijktijdig met de huur geïnd. Hiervoor tekent u een aparte overeenkomst.  

Monitoring 

Wij verzoeken u regelmatig de opwek van uw zonnepanelen te controleren door op de omvormer 

te kijken. De omvormer is de groene kast onderin uw meterkast. Bij storing belt u Ingrid Pierik van 

Wonion via (0315) 69 60 79. Daarnaast kunt u de opwek van de zonnepanelen zelf volgen door u 

aan te melden op de site van de leverancier: www.mypowerrouter.com/login. Via de knop ‘new 

user’ kunt u zich aanmelden met de gegevens zoals deze op de omvormer vermeld staan. Om 

inzicht in het verbruik in de energieneutrale woningen te krijgen, ontvangt Wonion maandelijks de 

meterstanden. Hiervoor vragen wij u een formulier in te vullen en te ondertekenen. Daarnaast kunt 

u via uw computer en/of smartphone uw verbruik bekijken. Deze gegevens worden geleverd door 

het kleine witte kastje in de meterkast en zijn alleen door u in te zien. Wel is het belangrijk dat dit 

kastje is aangesloten op internet. 

 

 

 

 

  

http://www.mypowerrouter.com/login
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