16/1/2021

Beste klant,

Allereerst de beste wensen voor een gezond, gelukkig en groen 2021.

Nu er stilaan aan het einde van dit Coronatijdperk een lichtpuntje
opduikt, lijkt het erop dat 2021 voor eigenaars met zonnepanelen en
een terugdraaiende teller, een weinig rooskleurige start kent. Dit is
het minste wat kan worden gezegd !

Wij betreuren absoluut ten zeerste het schrappen van het systeem,
ZONDER dat hier, door de politieke verantwoordelijken, vooraf, een
volwaardig alternatief of faire aanpak is vooropgesteld.

Als klant van Eco Voe De Werkmens ,Eco4everyone, Solar Sven of
Rosseel Solutions, gaan we U in deze situatie informeren/helpen
waar het binnen onze mogelijkheden ligt. Niet voor niks is de
filiosofie in deze “voor de werkmens”, in goede en uiteraard ook in
minder goede tijden.

Ons idee is om per kwartaal 2021 een (her-) evaluatie te maken van
de stand van zaken, regelgeving en de acties / aanpak en te zien wat
we hier voor U kunnen betekenen.

Alles in deze communicatie is ter goeder trouw en zonder enige vorm van verbintenis of garantie op resultaat gecommuniceerd.

We willen ook U hierbij een vooraanstaande rol geven. Elke klant kan
steeds feedback en interessante info bezorgen, die ons allen kan
vooruithelpen.
We zien hierbij een aantal “eerste stappen” :

STAP1 : INFORMEREN status 15/01/2021
Naar aanleiding van de beslissing terugdraaiende teller van het
Grondwettelijk Hof, hebben we ons geïnformeerd via een aantal
kanalen en proberen ea op een rij te zetten voor U.
Kanalen: De Tijd – Netto / Sectorfederatie zonnepanelen home - Ode
(Sectorfederatie zonnepanelen).

Als de info en onze interpretatie in deze pers-artikels correct is (zie
bijlages) , zijn er 2 invalshoeken voor mensen die tot eind 2020 in
zonnepanelen hebben geïnvesteerd.
Voor de plaatsingen vanaf 2021 was het kader duidelijk vooraf
geschetst en is dit niet veranderd door de recente beslissing van het
Grondwettelijk Hof.
We maken onderscheid tussen 2 invalshoeken voor mensen die tot
eind 2020 in zonnepanelen hebben geinvesteerd :
Je beschikt NU over een digitale meter : situatie1
Je beschikt NU over een analoge meter (schijfje): situatie2

We hebben in elk van de persartikels hieronder, hier en daar een
indicatie aangebracht, waarvan we denken dat U er belang bij heeft
die bepaalde paragraaf goed door te nemen 😊

Alles in deze communicatie is ter goeder trouw en zonder enige vorm van verbintenis of garantie op resultaat gecommuniceerd.

Zie deze bijlages

STAP2 : INVENTARISATIE

Als aanvullende stap, zeker voor mensen in SITUATIE1, om ons toe te
laten vooruit te denken en te werken naar een zo rendabel mogelijke
situatie, denken we dat een (gedetailleerde) INVENTARISATIE van
“Uw elektrisch profiel en verbruik ” zeer zinvol is (zeker voor die
mensen die nu al over een digitale meter beschikken).
Dit vnl. om op (kortere) termijn een aantal gerichte voorstellen te
kunnen formuleren. Hierover ontvangt U komende weken een aparte
communicatie.

Hebt U vragen, interessante tips/info die gedeeld zou kunnen
worden ? Dan kan U ons hiervoor contacteren.

Eco Voe De Werkmens
Eco4everyone
Solar Sven

Rosseel Solutions

Alles in deze communicatie is ter goeder trouw en zonder enige vorm van verbintenis of garantie op resultaat gecommuniceerd.

