
 

Gebruikersovereenkomst  
 
Wij zijn  
Iederzon Amsterdam B.V. Wij zijn gevestigd en hebben ons kantoor aan de Internetstraat 15, 1033 MS te Amsterdam en zijn  
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67871089.  In deze stukken noemen we onszelf “Iederzon” 
 
U bent 
_____________________ als huurder van Ymere, wonende aan de ________________________ te _____________. 
 
Het aanbod betreft 
De huur van zonnepanelen bij Iederzon (aanvinken wat van toepassing is):  

 
U krijgt daarbij de volgende garanties van Iederzon:   
 

• Wij garanderen een goede technische werking van het zonnesysteem. Dit doen we door de werking van de 
zonnepanelen op afstand te monitoren. Als de opbrengst meer dan 5% lager is dan de verwachte opbrengst, is 
er kennelijk technisch een afwijking en verlagen wij de Gebruiksvergoeding. Bij een hogere opbrengst dan 
verwacht, verhogen wij de Gebruiksvergoeding niet.  

 

• Iederzon garandeert dat u nooit meer betaalt voor zonnestroom dan voor de normale stroom. De 
zonnestroomprijs zal daarom nooit hoger worden dan de gemiddelde kWh-prijs van een driejarig contract voor 
groene stroom bij Vattenfall, Eneco en Engie. Die is op dit moment € 0,245 per kWh. 
 

• Bovenstaande aanbod met bijbehorende garanties gelden voor de gehele looptijd van dit contract. Dit betreft 
de duur van uw huurcontract bij Ymere met een maximale looptijd van 20 jaar. Wanneer u verhuist, dan eindigt 
dus deze gebruiksovereenkomst. 
 

Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaart u de op dit aanbod van toepassing zijnde Algemene 
Voorwaarden te hebben gelezen (zie: www.iederzon.nl/algemenevoorwaarden)  en gaat u hiermee akkoord. Na 
ondertekening heeft u veertien dagen bedenktijd.  
 
Uw naam:_________________________________ Telefoonnummer: _________________________________ 
E-mailadres: _________________________________________________________________________________ 
Datum: ___________________________________ Plaats: __________________________________________  
Jaarlijks energieverbruik (in kWh):______________________________ (zie de jaarafrekening van uw energieleverancier) 
Burenbonus (optioneel):________________________________________________________________________ 
 
Uw handtekening:      Handtekening Iederzon  

    Edwin Klomp, directeur 
 
 

___________________________                                         

  3 zonnepanelen 
      Verwachte opbrengst: 1041 kWh per jaar 
      Verwachte besparing: € 21,25 per maand 
      Huurprijs panelen: € 12,72 per maand 
     Netto besparing: € 102,40 per jaar 
 
 

  4 zonnepanelen 
      Verwachte opbrengst: 1387 kWh per jaar 
      Verwachte besparing: € 28,32 per maand 
      Huurprijs panelen: € 16,96 per maand 
     Netto besparing: € 136,30 per jaar 
 

  5 zonnepanelen 
      Verwachte opbrengst: 1734 kWh per jaar 
      Verwachte besparing: € 35,40 per maand 
      Huurprijs panelen: € 21,20 per maand 
     Netto besparing: € 170,43 per jaar 
 

Let op: kijk voor de juiste keuze voor het aantal panelen 
goed naar uw jaarlijks stroomverbruik. De jaarlijkse 
verwachte opbrengst van de zonnepanelen moet altijd 
lager zijn dan uw jaarlijks stroomverbruik, anders kan de 
netto besparing lager worden! 
 

http://www.iederzon.nl/algemenevoorwaarden

