Stappenplan.
1. Aanmelden
De deelnemers van een straat melden zich op aanwijzing van de straatcontactpersoon aan bij 040Energie:
- Ga naar: http://040energie.nl/040zon/deelnemen/
- Selecteer wijk "Vonderkwartier"
- Vul de rest van de persoonsgegevens in
- Vul in het opmerkingen veld in "Straatactie xxxx" met xxx de naam van de straat
2. Contact opnemen met 040-Energie
De straatcontactpersoon neemt contact op met 040-Energie (Marnix Vlot, 040-2126484,
zonindividueel@040energie.nl) voor het prikken van een datum voor een straatbijeenkomst. Daarbij
meldt hij/zij voor welke huisnummers (en van welke straat) de straatbijeenkomst is (er wordt dan
gecontroleerd of ieder adres digitaal is aangemeld). Eventuele voorkeuren (blauwe/zwarte panelen,
plaatsing voor/achter) kunnen worden doorgegeven.
3. Voorstel ontwerp
040-Energie neemt contact op met de installateur (365zon) en die maakt op basis van de gemelde
huisnummers een voorstel voor een ontwerp voor de gemelde huizen dat zo "esthetisch mogelijk" is
(met evt. een 1e offerte per huis).
4. Straatbijeenkomst
Tijdens de straatbijeenkomst (bij voorkeur bij de straatcontactpersoon thuis of elders in de
straat/wijk) wordt algemene voorlichting gegeven door 040-Energie en wordt gezamenlijk het
ontwerp van 365zon geëvalueerd. Aanwezig daarbij zullen zijn: iemand van 040-Energie, de
schouwmeester (Christian), de straatcontactpersoon en de andere geïnteresseerden uit de straat.
5. Aanpassing ontwerp
Het ontwerp voor de straat wordt naar aanleiding van de discussie eventueel aangepast (daarna een
1e of 2e offerte).
6. Aanmelden als lid bij 040-Energie
Geïnteresseerden melden zich voor 3 jaar aan als lid van 040-Energie, kosten €30.
- Maak €30 over op NL97 TRIO 0198 3556 29 t.n.v. 040energie
- O.v.v. “CONTRIBUTIE ZON” en NAAM, POSTCODE, HUISNUMMER
7. Schouw
Er volgt een schouw per huis; liefst in een beperkt aantal bezoeken; daarin kunnen individuele
wensen voor zover mogelijk binnen het ontwerp worden meegenomen en kan de individuele
situatie worden besproken met een expert.
8. Installatie
Er volgt een schouwrapport en daarna een (definitieve) vrijblijvende offerte van 365zon. Als de
offerte naar wens is, dan bevestig je dit aan de installateur die een afspraak zal maken voor de
installatie.

