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Beste bewoner, 

Steeds meer mensen kiezen ervoor om zelf energie op te wekken met zonnepanelen. Met 
zonnepanelen kunt u flink besparen op uw energierekening en het is beter voor het milieu. De 
gemeente Capelle aan den IJssel wil het bewoners makkelijk maken om zonne-energie op te 
wekken. Daarom organiseert de gemeente samen met Regionaal Energieloket een 
zonnepanelenactie en een online informatieavond op 10 oktober om 19:30 uur. 

Meer weten? Kom naar de online informatieavond! 
Tijdens de informatieavond vertelt een adviseur van Regionaal Energieloket u meer over de 
zonnepanelenactie, vergunningen, leningen die u voor zonnepanelen kunt aanvragen en het 
terugvragen van de btw. Ook is er voldoende ruimte om vragen te stellen. De gemeente, 
Regionaal Energieloket en de installateur zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U 
kunt de avond via uw computer, tablet of smartphone bijwonen. 

Datum: 
Tijdstip: 
Locatie: 

10 oktober 2022 
19.30 tot 20.30 uur 
Online 

Zo meldt u zich (vooraf) aan voor de informatieavond: 
1. Ga naar www.regionaalenergieloket.nl/acties of scan de QR code; 
2. Vul uw postcode in; 
3. Klik op 'Zonnepanelenactie Capelle aan den IJssel'; 
4. Klik op 'Aanmelden informatieavond' en ontvang een e-mail met de link. 

Makkelijk en voordelig zonnepanelen op uw dak 
Onafhankelijke, technisch specialisten van Regionaal Energieloket kiezen een installateur uit 
met een aantrekkelijk aanbod voor de inkoopactie. De installateur is gekozen vanwege goede 
prijs-kwaliteitverhouding en garanties. 

Vanwege de drukte bij zonnepaneleninstallateurs is er plaats voor een beperkt aantal 
inschrijvingen binnen deze actie. 

Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden. 
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Zo werkt de zonnepanelenactie: 
1. Inschrijven na de informatieavond: Schrijf u uiterlijk 7 november 2022 in via 

regionaalenergieloket.nl/acties of de eerder afgebeelde OR code. 
2. Adviesgesprek: De installateur bekijkt uw woning en bepaalt met u het aantal 

zonnepanelen. 
3. Persoonlijke offerte: U ontvangt een persoonlijke en vrijblijvende offerte. 
4. Installatie: Gefeliciteerd! U kunt nu genieten van uw eigen opgewekte zonne 

energie. 

Ontvang 21% btw terug 
Ais u als particulier voor de eerste keer zonnepanelen koopt, kunt u de 21 % btw op aanschaf 
en installatie veelal terugvragen van de Belastingdienst. Regionaal Energieloket heeft 
hiervoor een simpel stappenplan opgesteld. Dit vindt u op de website. Tijdens de online 
informatieavond legt de adviseur ook uit hoe dit werkt. 

Wat kunt u nu al doen? 
U kunt zelf al aan de slag gaan met energie besparen. Er zijn verschillende soorten 
maatregelen die energie besparen. Met deze maatregelen maakt u uw woning energiezuinig. 
Dat wil zeggen dat er minder energie nodig is om de woning te verwarmen. Goed voor uw 
portemonnee en voor het milieu. Er zijn grote en kleine maatregelen. Ook met kleine 
maatregelen en slimme tips verlaagt u uw energieverbruik al flink. Lees op 
www.reqionaalenerqieloket.nl/enerqiebesparen hoe u snel en gemakkelijk energie kan 
besparen. 

Heeft u vragen? Bel of mail gerust! 
Heeft u nog vragen over de zonnepanelenactie? Neem dan contact op met Regionaal 
Energieloket via projecten@reqionaalenerqieloket.nl of via 088 525 4110. 

Wij hopen u te zien op de online informatieavond! 

Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
Unithoofd ruimtelijke ontwikkeling 
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