
 

 

Optimaal wooncomfort 
met minder energie 
 
13 woningen Nieuwbouw in Baarn zijn al energieneutraal, maar jij kunt de lat nog hoger 
leggen. Met extra PV-panelen kun je jouw wooncomfort nog verder verhogen en tegelijkertijd 
kosten besparen. 
 

Een zuinig plan 
De huidige regelgeving schrijft voor dat een nieuwbouwwoning minimaal aan EPC 0,4 moet 
voldoen. De tuinen van Baarn voldoen aan EPC en zijn daarmee energieneutraal. Dit komt 
onder andere door het aantal PV panelen dat standaard op de woning ligt.  
 
Wij dagen je uit! 
Er is goed nieuws voor je, de huizen kunnen namelijk nog energiezuiniger gemaakt worden. 
Om dit te stimuleren geven we korting op de PV panelen. Wanneer je een van de pakketten 
zonnepanelen afneemt ontvang je daarop een flinke korting. Zo wordt de terugverdientijd 
korter en het financiële rendement van de panelen nog hoger. Wij dagen je graag uit, ga voor 

die energiezuinige woning en een beter milieu! 
 

Doe je mee? 
Ben je geïnteresseerd in extra PV-panelen voor je woning, dan zal de wooncoach van Trebbe 
je een vrijblijvend advies op maat doen. Deze kan je tevens adviseren over de  

financieringsmogelijkheden en de garanties. 
 

De keuze voor een zonnepanelen pakket kan gemaakt worden uiterlijk tot het verstrijken van 
de eerste sluitingsdatum. 
  

Actie zonnepanelen 



 
*er is geen ruimte voor extra PV panelen op het dakvlak met de meest gunstige oriëntatie. 

Bouwnummer Type  Extra PV panelen Prijs  

1 E 8 € 4.500,- 

2 C 17 € 7.950,- 

3 D 17  € 7.950,-  

4 B1 4 € 2.200,- 

5 A1s 1 € 550,-  

6 F 7 € 3.950,- 

7 A1 14 € 6.850,- 

8 B1s 4 € 2.200,- 

9 Ds Niet mogelijk*  

10 Cs 7 € 3.950,-  

11 E 8 € 4.500,- 

12 B2s 4 € 2.200,- 

13 A2 Niet mogelijk*  

• Lagere maandlasten 

• Gezond binnenklimaat 

• Laag energieverbruik gekoppeld aan hedendaags comfort 

• Esthetisch hoogwaardig niveau door volledige dakintegratie 

• Bijdrage aan zorg voor klimaat en milieu 


