
Bij het ondertekenen van het huurcontract 
voor zijn nieuwe huis kreeg Mark Korsten 
een aanbod van BrabantWonen. Of hij 
tegen een maandelijkse vergoeding 
zonnepanelen op zijn dak wilde. “Daar zei ik 
natuurlijk geen nee tegen. Iedereen doet 
tegenwoordig wat aan het milieu. Ik draag 
graag mijn steentje bij. En als het goed is, 
verdien ik er nog wat aan ook.”

“Wat ik niet aan zonne-energie 
verbruik, lever ik terug aan het net”
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“Doe	mij	maar	de	volle	mep”	
Prima	deal	
Niet dat hij eindeloos berekeningen heeft zitten maken. 
Of vergelijkend warenonderzoek heeft gedaan. Wat nu 
als hij zelf panelen zou kopen? Of ze zou huren bij een 
ander? Kon het ergens goedkoper misschien? “Ben je 
gek”, zegt Mark. “BrabantWonen heeft me goed voorge-
licht. Het leek me een prima deal. Ik betaal de service-
kosten. Zij regelen de plaatsing, verzorgen het onder-
houd en nemen mij al het gedoe met m’n 
energieleverancier uit handen. Je kunt je er nauwelijks 
een buil aan vallen. Bovendien vind ik: BrabantWonen 
laat zo zien dat ze vooruit willen. Nou, dan moet je ze 
ook iets gunnen en vertrouwen geven. En dus ben ik 
ingestapt.”

Zo	gefikst	
De plaatsing van de panelen stelde niet veel voor, geeft 
Mark aan. “In feite hoefde ik niet meer te doen dan de 
deur openzetten. Met drie man sterk regelden ze de boel; 
twee buiten op het dak, eentje binnen. Die zorgde voor 
de aansluiting op de meterkast.” Mark had eigenlijk meer 
werk aan zijn buren, die één voor één op de stoep ston-
den. “Nieuwsgierig natuurlijk! Wilma en Louis van hier 
achter (zie kader) wilden bijvoorbeeld graag weten hoe 
het werkt. En wat het dan kost. Ik heb hen voorgerekend 
wat ik maandelijks kwijt ben aan servicekosten.”

Een ruime huurwoning met vrij uitzicht. Een mooie ter-
rasoverkapping achter het huis (zelf geplaatst, mét goed-
keuring van BrabantWonen) en nieuwe schuttingen in de 
achtertuin. En dan óók nog zonnepanelen op het dak. 
Mark Korsten zit er warmpjes bij, in zijn huis aan de 
Coornhertstraat in Oss. “Ik kan niet anders zeggen dan 
dat ik het hier erg naar mijn zin heb.” Vlak na de kerst 
kreeg hij de sleutel van zijn nieuwe huurwoning. 
Sindsdien heeft hij nauwelijks stil gezeten. “Achteraf 
gezien was het eigenlijk gekkenwerk, de verhuizing, de 
aanbouw, de tuin; alles kwam bij elkaar. Nu die panelen 
zijn geplaatst, is het wel even goed zo.”

Volle	mep	
Tien zonnepanelen heeft hij in totaal. Sinds april dit jaar 
ligt zijn dak er vol mee. Samen leveren de panelen meer 
energie dan Mark ooit – samen met z’n drie honden – 
kan opmaken. “Ik kon kiezen uit zes, acht of tien pane-
len. Ik dacht: doe mij maar de volle mep. Het scheelde 
niet zo gek veel in de kosten. In totaal ben ik nu maande-
lijks iets meer dan zestien euro aan servicekosten kwijt. 
Wat ik niet aan zonne-energie verbruik, lever ik terug 
aan het net. Zo denk ik er straks zelfs geld op toe te 
krijgen.” 

Stroom van eigen dak

Reactie BrabantWonen
Als het aan BrabantWonen ligt, blijft Mark niet de enige in  
de buurt met zonnepanelen. In mei hebben we al zijn buurt-
genoten benaderd, die een woning huren die geschikt is 
voor zonnepanelen. En die hebben ook allemaal een aanbod 
gekregen. We doen dit buurt voor buurt, omdat het voor ons 
ook nieuw is. Uiteindelijk willen we de komende jaren alle 
woningen in Oss en ’s-Hertogenbosch die er geschikt voor 
zijn, voorzien van zonnepanelen.
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> Geen	grootverbruiker	
Nu is het alleen nog wachten op het installeren van de 
app, zodat Mark kan inzien hoeveel de panelen aan 
energie opleveren en hoeveel hij precies verbruikt. “Ik 
kan me voorstellen dat ik dat in het begin fanatiek volg. 
Maar op een gegeven moment is het nieuwe ervan af. 
Weet je, ik zie wel. Ik weet dat ik geen grootverbruiker 
ben. Sinds de verhuizing heb ik mijn wasdroger nog niet 
eens aangesloten. De verwarming staat standaard vrij 
laag. En als een van de honden binnenkort weer puppy’s 
krijgt, liggen ze in de aanbouw onder een warmtelamp. 
En niet – zoals eerst – in de schuur bij de elektrische 
kachel. Scheelt ook weer.”

“Prima deal: ik betaal 
de servicekosten. 
BrabantWonen regelt 
de plaatsing en doet het 
onderhoud”

Doe ons er ook maar tien!”

“Het klopt dat wij direct aan de deur stonden bij 
Mark”, vertelt Wilma van Breda, de achterbuur-
vrouw van Mark. “Puur uit interesse. Wij willen 
eigenlijk ook wel zonnepanelen. Zeker omdat 
we best wat energie verbruiken. Het zou nogal 
wat schelen in de energiekosten als we onze 
eigen energie opwekken. Van Mark begreep ik 
dat hij verwacht per maand zo’n 35 euro op zijn 
energierekening te besparen. Ja, dan heb je die 
servicekosten er al meteen uit. Dat het goed is 
voor het milieu, is natuurlijk mooi meegenomen. 
We hebben net gehoord dat óns huis ook voor 
zonnepanelen in aanmerking komt. Die mogelijk-
heid grijpen we natuurlijk met beide handen aan. 
Doe ons er ook maar tien!”

Zonnepanelen?  
Zo werkt het! 

Wilt u ook zonnepanelen op uw dak? 
BrabantWonen biedt dit jaar de eerste 
2000 huurders aan om zonnepanelen  
te komen leggen. Deze huurders zijn  
geselecteerd op basis van de ligging  
van hun woning, woningtype en gepland  
onderhoud. Als uw huis hierbij hoort,  
ontvangt u een brief van ons. 

Als u interesse heeft, kunt u zich aanmel-
den. De installateur komt dan bij u thuis om 
uw persoonlijke situatie te bespreken. Hij 
informeert naar uw energieverbruik en geeft 
een advies op maat. Hierin staat onder meer 
hoeveel zonnepanelen u het beste kunt ne-
men (zes, acht of tien), wat de opbrengsten 
zijn en wat uw maandelijkse bijdrage wordt. 
Gaat u akkoord, dan maakt een installatie-
bedrijf een afspraak met u om de panelen te 
plaatsen. We betalen de aanschaf en instal-
latie en regelen het onderhoud. U betaalt 
alleen een maandelijkse bijdrage via service-
kosten. Omdat uw energiekosten veel lager 
uitpakken, verdient u dit maandelijkse bedrag 
gegarandeerd terug.  

Zie www.brabantwonen.nl/zonnepanelen 
voor meer informatie.  
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