iwell Lease

Schone en betaalbare energie voor iedereen; één van de grootste uitdagingen van onze
tijd. De energietransitie smeekt om verandering. Daarom voeren vele partijen eindeloze
gesprekken over hoe het anders kan en móet. Maar dit kost allemaal zoveel tijd…
Wij bouwen vandaag aan de energievoorziening van morgen.

De voordelen van Lease

Geen investering
vooraf

Direct besparen
vanaf dag 1

volledig
ontzorgd

Alles
gegarandeerd

Lease Cube al vanaf € 92 euro per maand!
Stap nu in op de circulaire economie
Wat gebeurt er na de lease? Wij nemen de batterij terug om een andere klant
blij te maken. We gooien niks weg en hergebruiken onze spullen. Niet alleen
goed voor de portemonnee, maar ook voor een groene en circulaire wereld.
De Bank Nederlandse Gemeenten onderschrijft het belang van opslag voor
een duurzaam energiesysteem. Daarom financiert zij Cube als lease.

Netbeheerders steunen deze ontwikkeling, omdat Cube
bijdraagt aan flexibel en duurzaam energienetwerk.

Nederland werkt aan verduurzaming. Daarom bouwen we windmolens en leggen we op zoveel mogelijk daken zonnepanelen.
Een mooie ontwikkeling, maar het zorgt ook voor uitdagingen.
Wind en zon zijn namelijk onvoorspelbare energiebronnen.
Ons energienetwerk functioneert alleen als er evenveel energie opgewekt als gebruikt wordt. En dan zijn onvoorspelbare bronnen lastig.
De wind waait niet altijd even hard en zonnestroom is er alleen als de
zon schijnt. Als we geen actie ondernemen, dan gaat over een paar jaar
letterlijk het licht uit in Nederland. Willen we al onze energie halen uit
schone, maar onvoorspelbare bronnen als zon en wind, dan moeten
we schone energie opslaan op momenten van overvloed. Vervolgens
gebruiken we dit op momenten dat we juist energie tekortkomen. Zo
is het energienetwerk in balans. Cube vormt hiermee een onmisbare
schakel op weg naar een duurzame energievoorziening.
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iwell Lease

Hoe het werkt

Hoge pieken in het energiegebruik.
Dit kan nu niet opgevangen worden.

“In eerste instantie een beetje
sceptisch, maar nu trots dat
onze corporatie de stap heeft
genomen. Met de Cube
hebben we ons complex op
een mooie nieuwe manier een
stukje duurzamer gemaakt,
en de woonlasten verlaagd
voor onze bewoners. De Cube
piekt op ieder moment!”

Geen pieken nu Cube de
groene energie opslaat.
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Lease of toch zelf investeren?
Cube is leverbaar in drie varianten. Je kunt de investering zelf doen, maar het is ook mogelijk om tegen
een vast bedrag per maand gebruik te maken van de lease. Onderstaande tabel biedt het overzicht.

Input

Standard

Premium (meest gekozen)

Elite

Capaciteit

7,65 kWh

10,2 kWh

20,4 kWh

Vermogen

10 kW

10 kW

20 kW

Inbouwscherm

Nee

Ja

Ja

Logo organisatie

Nee

Nee

Ja

Managementrapportage

Nee

Ja

Ja

All-in lease (p/m)

€ 92

€ 110

€ 220

Als investering

€ 12.999

€ 14.749

€ 27.999

Met flex korting

- € 900

- € 1.200

- €2.400

Beheer & onderhoud (p/m)*

€ 17,80

€ 17,80

€ 17,80

€ 25

€ 25

€ 25

Berichtenservice
bewoners (p/m)**

* Kosten voor beheer & onderhoud zijn wel inbegrepen in de leaseprijs
** Berichtenservice niet inbegrepen bij leaseprijs

Contactgegevens
Atoomweg 7-9
3542 AA Utrecht
085 – 130 3572
info@iwell.nl

