Geeft grip op zonnepanelen
In de transitie naar een duurzame energiemix spelen zonnepanelen
een belangrijke rol. Daarnaast dragen zonnepanelen bij aan beheersing
van woonlasten. Het aantal woningen met zonnepanelen neemt snel toe.
Steeds meer corporaties leggen zonnepanelen op de daarvoor geschikte daken
van de woningen die zij beheren. Sommige corporaties startten hier enkele jaren
geleden al mee. Andere corporaties staan juist in de startblokken.
Zonwijzer als online platform biedt:
•
•
•
•
•

Alle data geordend
Uniformering van processen
Vergaande ontzorging
Permanent inzicht en overzicht
Hoge kwaliteit bij scherpe tarieven

Zonwijzer bestaat uit 3 onderdelen:

INZIICHT
INZ

PROJ
OJE
EC TEN

MONITORING

plat form van woningcorporaties

Focus op inzicht

INZIICHT
INZ

Welke woningen zijn al voorzien van zonnepanelen? Welke woningen kunnen
voorzien gaan worden van zonnepanelen en hoe? Klantgestuurd, bij mutaties
of als onderdeel van een integraal verduurzamingsproject? En voor welke woningen
zijn voorlopig geen ambities van de corporatie om deze van zonnepanelen
te voorzien? Het bewaken van overzicht is meer en meer een uitdaging.
Zonwijzer toont van alle woningen de zonnestatus. Met inzicht bij al toegepaste
zonnepanelen van alle relevante informatie zoals de leverancier, plaatsingsdatum,
hardware, garantietermijnen en vereist onderhoud. Zonwijzer biedt onafhankelijk
van installateurs inzicht:
•
•
•
•

Status van het hele woningbezit voor zonnepanelen
Verantwoordingsinformatie als toepassing voorlopig achterwege blijft
Alle relevante gegevens bij al toegepaste zonnepanelen
Procesinformatie bij adressen die voor toepassing aangewezen zijn

Focus op projecten

PROJ
OJE
EC TEN

Uw corporatie staat aan de vooravond van grootschalige toepassing van zonnepanelen? Een flinke opgave. Selectie van de juiste installateur. Afstemmingsvraagstukken over techniek en proces. En natuurlijk communicatie met bewoners.
Een scala aan opties. Zonwijzer biedt onafhankelijk van installateurs ontzorging:
•
•
•
•

Analysemodel voor opbrengst
Raamcontract met hoog kwaliteitsniveau
Preferred suppliers met scherp kostenniveau
Tools voor complete procesondersteuning

Focus op monitoring

MONITORING

Na installatie van de zonnepanelen, breekt een andere fase aan. Terugkoppeling
van de opbrengst aan bewoners. Maar zeker zo belangrijk zijn de rapportages
voor de corporatie. Waar werken de installaties helemaal niet? En waar blijft de
prestatie onder een bepaalde ondergrens? Overall rapportages van de opbrengst.
Zonwijzer adopteert ook eerder geplaatste zonnepanelen zodat de corporatie
op één plaats de volledige monitoring beschikbaar heeft. Onafhankelijk van
installateurs. Zonwijzer biedt monitoring:
•
•
•
•

Eén centrale plaats voor alle monitoring
Directe signalering als opbrengst achterblijft
Uniforme feedback aan bewoners ongeacht de specifieke installateur
Overzichtelijk totaalrapportages over woonlasteneffect en milieuresultaat

