
Stichting zoekt flinke
daken voor zorfiaepanelen
rlii,.i, ;Íïi - Stichting Zon op
Oirschot heeft reeds z collec-
tieve projecten gerealiseerd,
naarvolle tevredenheid van de
opstaleigenaren en de coope-
ratieleden. De z projecten - in
aparte energiecoöperaties on-
dergebracht - zijn gelegen aan
de Geeneindseweg 8 en Notel
g (Manege't Vierspan). Een 3e
project werd ontwikkeld en is
al volgeboekt op basis van de
kandidaten op de wachtlijst,
maar het dak bleek bij nacalcu-
latie niet geschikt. De stichting
zoekt daarom nieuwe daken

om de inwoners te helpen
de energietransitie te realise-
ren. Het bestuur doet dit ge-
heel belangeloos. Elke - door
stroom opwekking verkregen

- euro is voor de coöperatie,
dat wil zeggen voor de leden.
Uit de inkomsten wordt ook
de huur betaald voor het dak.
Zo maken we samen Oirschot
groener. Is uw dak geschikt is
voor zonnepanelen (de stich-
ting laat de dakconstructie in
alle gevallen narekenen) en
heeft u een beetje een groen
hart? Neem dan contact op

(www.zonopoirschot.nl). Zon
op 0irschot verzorgt het hele
opstarttraject en het onder-
houd. De elektra-aansluiting
is geheel losstaand en heeft
geen invloed op uw eigen
elektra voorziening. De zon-
ne-installatie is goed beveiligd
en schakelt af bij de geringste
calamiteit. Er wordt gezorgd
voor een zonnepaneelverze-
kering en een opstalakte met
een looptijd van zo'n 16 jaar,
inclusief aftpraken voor bij de
beëindiging, zodat er nooit
misverstanden ontstaan.
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riicksichtslos aan hun plan",
vreest Koolen.
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Zon op Oirschot zoekt met spoed een fors dak om
zonnepanelen te plaatsen voor een nieuwe buurt_
coöperatie. ln deze onzekere tijden voor agrariërs en
loods-eigenaren is het verstandig even stil te staan bij
minstens L5 jaar gegarandeerde inkomsten van uw dak.
Natuurlijk het plaatje moet aan alle kanten passen. Daar
zorgen wijvoor met onze Oirschotse kennis en ervaring.
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