
Beste bewoner,  
 
Goed nieuws! Vidomes en Ecorus zijn begonnen met het plaatsen van 

zonnepanelen in uw wijk. Met deze nieuwsbrief geven wij u een korte update. 

 

De eerste zonnepanelen zijn geplaatst! 

Vorige maand heeft u een brief ontvangen met daarin de vraag of u mee wilt doen 

met het zonnepanelenproject. Inmiddels hebben al veel huurders zich aangemeld 

en zijn de eerste zonnepanelen geplaatst. “Alles is goed verlopen en wij zijn erg 

tevreden. De installatie ging ook erg snel en is netjes gedaan”, vertelt een enthousiaste huurder.   

 

Doet u ook mee? 

Met zonnepanelen bespaart u geld op uw energierekening én helpt  

u het milieu een handje.  

Heeft u zich nog niet aangemeld en heeft u nog vragen of wilt u een berekening op maat voor uw 

woning? Bart Ambriola (Ecorus) is de  

komende weken in uw wijk. Bart zal langs de deuren gaan om te  

kijken of u nog vragen heeft.  

 

Wilt u liever een afspraak maken met Bart? Dat kan! U kunt dan het beste contact opnemen met 

Ecorus, via telefoonnummer:  

085 – 004 42 24 of per e-mail via vidomes@ecorus.com.  

 

Goed om te weten: heeft u getekend? Dan heeft u altijd de mogelijkheid  

om binnen 14 dagen te annuleren. Ook als u het niet  

eens bent met bijvoorbeeld het kabeltraject kunt u de installatie annuleren.  

 

Maximaal profiteren van zonnepanelen: zo doet u dat  

Tot slot delen we nog graag enkele tips hoe u kunt besparen op uw 

energierekening. 

✓ Wilt u direct beginnen met besparen na het plaatsen van de 

zonnepanelen? Dan kunt u het maandbedrag eenvoudig aanpassen 

bij uw energieleverancier. U kunt er ook voor kiezen om het 

maandbedrag niet te wijzigen. U krijgt dan aan het einde van het jaar 

geld terug van uw energieleverancier (bij gelijk gebruik). 

✓ Om er zeker van te zijn dat u de stroom van uw dak gebruikt, kunt u het best zoveel 

mogelijk uw apparaten overdag aanzetten als het zonnetje schijnt.  

✓ Vervang lampen voor LED-verlichting. 

 
Tot slot 
Het coronavirus heeft nog steeds veel invloed op ons allemaal. Dit zorgt ervoor dat we ook bij 
Vidomes onze dienstverlening aanpassen, en dat het langer kan duren voor we uw vraag in 
behandeling nemen. 
Geef daarom uw reparaties en vragen zoveel mogelijk online aan ons door via mijnvidomes.nl. Ook 
voor het melden van overlast en voor andere zaken kunt u hier terecht. Of stel uw vraag via Facebook 
of WhatsApp op 06-13 27 59 72. En heeft uw vraag echt spoed? Dan kunt u ons natuurlijk bellen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Inge van Oosten 
Gebiedsconsulent 
 
(Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.) 
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