
Zonnepanelen voordeliger aanschaffen 

 

Omdat de prijzen erg laag zijn met onze speciale  inkoopactie zonnepanelen blijven er vele 

mensen gebruik van maken. Daarom hebben wij in samenwerking met de leverancier besloten 

deze goed lopende actie tot eind 2012 te verlengen.  Vanaf 2 juli 2012 geeft de overheid 

boven op deze korting ook nog eens subsidie. 

Wij blijven een mix van duurzame-energieopwekking nodig hebben, en windenergie op land 

met een kostprijs van ongeveer 7 cent per kWh hoort hier zeker in Nederland bij. Tevens 

moeten we blijven kijken of we energie kunnen besparen om onze energiehonger te stillen. 

We moeten in ieder geval alle zeilen bijzetten om snel overstag te gaan naar een volledige 

duurzame energieopwekking, maar het kan wel! Help mee, word vandaag nog lid en doe 

eventueel mee aan onze zonnepaneelactie. 

De Windvogel heeft voor al haar leden een korting van 15 procent bedongen op 

zonnepaneelsystemen bij Metdezon. Meld u zich hier ook aan als nieuw lid van de Windvogel 

om zo de kortingsactie soepel te laten verlopen. Metdezon zal de NAW-gegevens aan de 

Windvogel doorgeven. De korting geldt niet alleen voor de systemen zelf, maar ook voor de 

installatie. U krijgt een directe korting van 12% op de factuur en 3% van de korting wordt 

omgezet in een spaartegoed bij de Windvogel waar u jaarlijks rente over krijgt uitgekeerd! 

Wij hebben voor Metdezon gekozen omdat wij goede ervaringen hebben met dit enthousiaste 

bedrijf en zij een uitgebreide en transparante website hebben. Tevens berekent het bedrijf de 

laagste prijzen in de markt. 

Geen lid, geen probleem. Iedereen kan lid worden. Voor éénmalig 50 euro ben je lid voor het 

leven en kun je meedoen aan deze actie. Dus vertel je buren, vrienden, collega’s hoe zij 

kunnen profiteren van deze inkoopactie en zo eenvoudig hun steentje kunnen bijdragen aan 

een beter milieu. 

Kijk voor een voordelig zonnepaneelpakket op www.metdezon.nl, geef aan welk systeem je 

wilt en kies voor een doe-het-zelf pakket of laat het door Metdezon installeren en vermeld dat 

u meedoet met de Windvogel-actie en u krijgt 15 % korting op de getoonde prijs. Kortingen 

zijn niet stapelbaar. 

Hopelijk willen meer leveranciers in de toekomst met ons samenwerken, zodat we onze leden 

regelmatig korting kunnen geven op energiebesparende producten. Word lid van de 

Windvogel en ondersteun een duurzaam Nederland! 

Met deze actie doet u alleen zaken met Metdezon. De Windvogel zorgt alleen voor de 

aankoopkorting, en is verder niet betrokken bij de levering of plaatsing van de zonnepanelen. 

Kortingscode = MetDeZonenWindvogel, vul dit in op de site. Alleen leden hebben recht op 

deze korting. Op een bedrag van 4000,- euro krijgt u 15% dus 600 euro korting!. 

Alleen leden v/d Windvogel hebben recht op deze korting. Mocht achteraf blijken dat u geen 

lid bent van de Windvogel dan wordt de korting alsnog bij u in rekening gebracht. Iedereen en 
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ieder bedrijf of instelling kan lid worden. Met zeer grote toestroom of slechte 

weersomstandigheden kan de installatie van het door u bestelde pakket enige tijd op zich laten 

wachten. 

Laat bij installaties die groter zijn dan 600 Wp (> 3 panelen)voor de zekerheid een extra groep 

aansluiten. Laat de installateur hiervoor zorgen 

 


