
 

 

 

 

 

 

 

Geachte geïnteresseerde, 

Stichting Zon op Oirschot is op zoek naar flinke daken om zonnepanelen op te leggen. 

We hebben reeds 2 collectieve projecten gerealiseerd, naar volle tevredenheid van de opstaleigenaren 

en de cooperatie leden. Kennelijk hebben we een goede aanpak, met menselijke maat en oog voor 

ieders belang. De 2 projecten zijn gelegen aan de Geeneindseweg 8 en Notel 53 (Manege ’t Vierspan). 

Een 3e project wordt ontwikkeld en lijkt al volgeboekt op basis van de kandidaten op onze wachtlijst. 

De Stichting zoekt daarom nieuwe daken om de inwoners te helpen de energietransitie te realiseren. 

Het bestuur doet dit geheel belangeloos. Elke – door stroom opwekking – verkregen Euro is voor de 

Cooperatie, d.w.z. voor de leden. Uit de inkomsten wordt ook de huur betaald voor het dak. Zo maken 

we samen Oirschot groener en dragen we collectief bij aan een gezondere leefwereld.  

Denkt u dat uw dak geschikt is voor zonnepanelen (wij laten de dakconstructie in alle gevallen 

narekenen) en heeft u een beetje een groen hart? Neem dan contact op met de Stichting.  

Wij verzorgen het hele opstart traject en het onderhoud, u heeft er geen omkijken naar. De elektra 

aansluiting is geheel losstaand en heeft geen invloed op uw eigen elektra voorziening. De zonne- 

installatie is goed beveiligd en schakelt af bij de geringste calamiteit. We zorgen voor een zonnepaneel 

verzekering en een opstalakte met een looptijd van ca. 16 jaar, inclusief afspraken voor bij de 

beëindiging, zodat er nooit misverstanden kunnen ontstaan.  

Uw dak is geld waard en u helpt de vergroening vooruit! 

Dank voor uw positieve overweging en bel gerust voor meer informatie of een afspraak. Is uw dak niet 

geschikt maar weet u een dak dat het wel is, laat het ons weten. 

Met vriendelijke groet,  

Hans Geene,     Michel van den Molengraft, 

Voorzitter     Secretaris 
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57 Huishoudens in Oirschot met ruim 1000 panelen (‘op het dak van een ander’) wekken nu al 

samen jaarlijks ca. 250.000 kWh op en krijgen hun energiebelasting terug van de overheid. 

Belangstelling? Mail naar Zon op Oirschot zonopoirschot@gmail.com of bel 06-26 88 20 51 


