
Huurovereenkomst HalloStroom Huur Zon 
 

Uw offertenummer: 12345 Datum: 17 april 2017  

Persoonlijke gegevens 

Aanhef: Dhr. / Mevr. Tel. nummer: 06-12345678 
Achternaam: Goettsch Emailadres: voorbeeld@email.nl 
Voorletter(s): G. Geboortedatum: ........ - ........ – 19..... 
 
Naam Mede-eigenaar woning:  .................................................................. (alleen nodig als u niet enig eigenaar bent) 

Gegevens woning 

Straat: Dorpsstraat Huisnummer:  1 
Postcode: 1111AA Woonplaats:  Amsterdam 

U hebt gekozen voor het volgende pakket:  HalloStroom Huur Zon 

Aantal zonnepanelen: 12 Type: Canadian Solar 275Wp mono-black  
Huurperiode: 120 maanden Omvormer: Omnik omvormer 

Uw maandbedrag en eenmalige bijdrage (vink uw keuze aan) 
Keuze: Eenmalige bijdrage inclusief BTW: Uw vaste lage maandelijkse huurbedrag: 
☐ EUR 100 per zonnepaneel EUR 45,00 

☐ EUR 75 per zonnepaneel EUR 49,00 

☐	 EUR 50 per zonnepaneel EUR 52,00 

☐ EUR 25 per zonnepaneel EUR 56,00 

☐ EUR 0 per zonnepaneel EUR 60,00  
 
Energieadvies voor aanvullende energie        
☐  Ja, ik wil gebruik maken van de gratis advies en overstapservice      

U ontvangt jaarlijks gratis advies over de voordeligste groene energieleverancier voor u op dat moment voor de aanvullende energie.  
 
Akkoordverklaring: 

Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u akkoord te zijn met het hierboven beschreven pakket en verklaart u in het bijzonder dat: 
• U (mede-)eigenaar bent van de beschreven Woning; 
• U akkoord gaat met de plaatsing van het hierboven beschreven zonnestroomsysteem op de Woning; 
• U op de hoogte bent van de Algemene Voorwaarden Huur en hiermee akkoord gaat (download deze via: http://bit.ly/2jM2WCE); 
• U de gegevens omtrent uw identiteit en over de woning aan HalloStroom Huur Zon I B.V.heeft verstrekt juist en volledig zijn; 
• U akkoord gaat met het eventueel uitvoeren van een kredietcheck o.b.v. de verstrekte gegevens; 
• U akkoord gaat met aanmelding bij de netbeheerder voor teruglevering en eventuele kosteloze metervervanging; 
• Indien de woning 2 of meer eigenaren heeft, de mede-eigena(a)r(en) tevens verkla(a)r(d)(en) akkoord te gaan met deze Huurovereenkomst; 
 
SEPA incasso machtiging	
Door akkoord te gaan met deze Huurovereenkomst geeft u toestemming aan HalloStroom Huur Zon I B.V. om doorlopende incasso-opdrachten te 
sturen naar uw bank om het huurbedrag voor het zonnestroomsysteem van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met een 
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. U dient hiervoor binnen acht weken contact op te nemen met uw bank. 
 
Uw IBAN-rekeningnummer: NL........................................... 

Ter ondertekening voor akkoord: 
 
Plaats ........................................... Datum  ........ - ........ - 2017   

Naam Ondertekenaar ........................................... Handtekening Ondertekenaar ........................................... 

Na ondertekening van deze huurovereenkomst hebt u nog 14 dagen bedenktijd. 
U gaat deze overeenkomst aan met HalloStroom Huur Zon I B.V. - Zuidelijk Halfrond 1 - Gouda - KvK-nummer: 68322798 

De geldigheid van dit aanbod is 12 dagen. Uw acceptatie wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de getekende overeenkomst bevestigd. 


