Werkwijze
Graag geven wij een overzicht van het proces van deelname aan de collectieve inkoop van
Winst uit je Woning in Duiven en Doesburg.

1.Inschrijving voor deelname

4. Acceptatie

U kunt zich inschrijven voor deelname aan de U heeft tot 15 juni de tijd om het aanbod van
collectieve inkoop zonnepanelen in Duiven

E2-Energie te accepteren. Hiervoor stuurt u

en Doesburg via de website:

de koopovereenkomst ondertekend retour

https://winstuitjewoning.nl/actie/

naar i nfo@e2energie.nl

2. Welkom bij E2-Energie

5. Locatiebezoek (schouw)

Nadat uw gegevens zijn gecontroleerd

Onze technische adviseurs bezoeken de

ontvangt u van E2-Energie een

locatie om samen met uw af te stemmen

welkomstmail. In deze mail treft u een link

hoe de zonnepanelen het best geplaatst

aan waarbij u aanvullende informatie en

kunnen worden, waar de bekabeling kan

foto’s kunt uploaden. Dat stelt ons beter in

worden aangelegd en welke aanpassingen in

staat om een goed aanbod voor u te maken.

de meterkast nodig zijn. Indien nodig
ontvangt u een nieuw aanbod.

3. Offerte en legplan
U ontvangt van E2-Energie een legplan en

6. Installatie

een offerte op basis van de aan ons verstrekt

Binnen 8 weken na acceptatie van het

informatie en de mogelijkheden om

aanbod worden de zonnepanelen bij u

zonnepanelen te plaatsen op het dak.

geïnstalleerd. De installatie neemt ongeveer

Hiervoor gebruiken wij zeer nauwkeurig en

één werkdag in beslag.

recente satellietfoto's.
7. Betaling
Op basis van uw wensen en/of vragen

Nadat de zonnepanelen zijn geïnstalleerd

kunnen wij het legplan en de offerte

ontvangt u een factuur conform de

aanpassen.

afgesproken prijs. Deze dient u binnen 14
dagen te betalen.

Wat als het niet past?
Wanneer uit de schouw blijkt dat het zonnepanelen niet op het dak passen, dan zit u er niet aan
vast. E2-Energie zal de overeenkomst ontbinden. Eventueel maken wij voor u een nieuw
aanbod waarna u opnieuw de mogelijkheid hebt om dit verbeterde aanbod te accepteren.

Alle informatie over het project kunt u inzien en nalezen
op de website e
 2energie.nl/winstuitjewoning.

