Financiering
U beschikt momenteel niet over de eigen middelen? Geen

In alle gevallen gaat u direct besparen

probleem. U kunt toch 100% zeker direct gaan besparen. In

op uw maandelijkse lasten.

samenwerking met hypotheek advies kantoor bieden wij u een

Bijvoorbeeld: U schaft 12 stuks zonnepanelen aan, deze leveren

geheel passende oplossing aan om uw zonnepanelen installatie

u maandelijks € 50 op. Dit gedurende ten minste 25 jaar. De

te financieren. Hierbij kunt u denken aan:

kosten voor rente en aflossing bedragen € 42 gedurende 15 jaar.
De eerste 15 jaren bespaart u € 8 per maand en daarna nog 10

Financiering middels de duurzaamheidslening
regeling aangeboden door S.V.N.

jaar lang € 50 per maand. Daarnaast zal uw woning in waarde
stijgen door deze installatie en u draagt bij aan een beter milieu.
Niet geheel onbelangrijk is dat u veel minder gaat merken van de

Financiering middels het Nationaal Energiebespaarfonds

invloed van prijsstijgingen op elektra, u voorziet immers in uw

Financiering middels een Woning Voordeel Krediet

eigen behoefte. Hierdoor zal uw voordeel nog veel groter worden.

Financiering middels uw Hypotheek.

Energie pakket
project
vandaag
van start!

Wat de aanschaf van zonnepanelen op dit moment nog
aantrekkelijker maakt, is dat deze energiepakket oplossing
tevens de volledige btw-teruggave voor u regelt. Daarbij bieden
wij in samenwerking met verschillende partners interessante
financieringsmogelijkheden aan waardoor deze duurzame &
rendabele investering ook voor u binnen handbereik komt. De
energieadviseur kan met uw toestemming worden bijgestaan
door een erkend financieel adviseur, die altijd de meest

Dit jaar is Energie-pakket verschillende projecten gestart

passende oplossing voor u bied qua financieringsvorm.

Hoe werken zonnepanelen?
Zodra zonnepanelen op uw woning worden geplaatst, profiteert u direct van een lagere energierekening. Energiepakket verzorgt voor
u het gehele proces van informatie, installatie en btw-teruggave. Maar voor dat dit zo ver is, dienen de zonnepanelen eerst bruikbare
stroom op te wekken. Hieronder ziet u hoe dit proces in zijn werk gaat.

in Nederland.Hiervan is het doel zoveel mogelijk geschikte
huishoudens te laten profiteren van o.a. zonne-energie. Door

Geheel vrijblijvend

de gezamenlijke inkoop en installatie van zonnepanelen binnen

Meld u aan bij onze crew die langs de deuren gaat n.a.v. deze

dit project is de aanschafprijs voor u nu erg gunstig. Daarbij

brochure. U kunt zich ook zelf aanmelden via energie-pakket.nl/

ontvangt u een gratis onafhankelijk energieadvies over de beste

contact. Laat uw gegevens achter en u ontvangt binnen enkele

mogelijkheden qua leveranciers en tarieven passend bij uw

dagen vrijblijvend een persoonlijke energieadviseur bij u op

persoonlijke (gezins)situatie.

locatie. Zij zullen in samenspraak met u de mogelijkheden voor
uw persoonlijke situatie

Eenmalig aanbod:

doornemen en een

Speciaal voor dit project is een eenmalig aanbod voor u

persoonlijk energie-

samengesteld. Zo profiteert u van de beste garanties en

pakket voor u

gebruiksgemakken met de kosteloze app om uw dagelijkse

samenstellen.

1

Uw zonnepanelen zetten daglicht en
zonnestralen om in gelijkstroom. Voordat
de stroom bruikbaar is gaat het
naar de omvormer.

2

De omvormer zet gelijkstroom van de
zonnepanelen om in wisselstroom. Nu is het
geschikt voor gebruik. De omvormer staat in
verbinding met uw eigen wifi-signaal waar-

1
2

door u waar en wanneer u wilt uw life-time
opbrengsten kunt monitoren.

opbrengsten en verdiensten live bij te houden. Hoe het precies

3

werkt leggen wij u graag uit.

3

Uw apparaten in en om het huis maken nu
gebruik van uw eigen opgewekte stroom.

4

Jaarlijks verdienen met zonnepanelen

4

Stroom die niet direct verbruikt wordt, vloeit automatisch
weer terug naar het net. Deze teruglevering wordt ook nog
eens gecompenseerd met uw stroomverbruik.

Het afgelopen jaar was een fantastisch jaar voor zonnepanelen. In bijvoorbeeld Noord-Brabant waren er 1800 zonuren, wat relatief
veel is. Hierdoor was de opbrengst onder zonnepanelen bezitters 5-10% hoger dan voorspeld. Om u alvast een beeld te geven wat
zonnepanelen voor u kunnen opleveren ziet u hieronder een voorbeeldberekening op basis van een set; 12 black design zonnepanelen.

%

Het Energiepakket bestaat uit:
Vrijblijvende inventarisatie en bespaarplan

• Passend groen energiecontract met de beste (teruglever)tarieven  

zonnepanelen bij u op locatie

• Instructie & installatie applicatie op verschillende

All-in montage: geen zorgen of meerkosten achteraf
Bespaar direct

Hoog rendement

Verhoog de waarde van uw woning!

U heeft maandelijks € 53.00 extra

14% rendement

Een beter energielabel levert u
meer (verkoop)waarde op

Kosteloze opbrengst-app beschikbaar voor mobiele apparaten
Volledige btw-teruggave op installatie en materialen

apparaten in uw huis
• Uitstekende garanties op materialen en montage

Een betrouwbaar advies
Bij het Energiepakket project dat nu van start gaat, gaan we allereerst samen met u kijken naar uw wensen en behoeften. Op basis
daarvan zal onze adviseur kosteloos een Energiepakket voor u persoonlijke situatie samenstellen. Heeft u schaduwvorming op uw
dak, of bent u van mening dat uw woning niet (goed) geschikt is? U zult versteld staan van de resultaten die ook u kunt behalen met
zonnepanelen.
Als intermediair hebben wij de verschillende panelen en leveranciers uitvoerig getest. Hierdoor zijn de prestaties verifieerbaar en
levert Energiepakket u de beste kwaliteit en service. Voor u betekent dit maximale zekerheid over de gehele levensduur van het
gekozen energiepakket. Kortom, een zorgeloze investering.

Energiepakket project

Montagemateriaal

Zonnepanelen

Omvormers

Sterk en mooi afgewerkt installatiemate-

Er wordt gewerkt met topfabrikanten.

Omvormers van het merk Trannergy voor

riaal wat decennia meegaat. Op basis van

Aan de hand van uw wensen en energie-

een geluidloos en betrouwbaar systeem

uw schuine of platte dak wordt het juiste

verbruik wordt het ideale energiepakket

met een hoog rendement.

montagesysteem bepaald.

samengesteld.

Contact
Wilt u meer weten of bent u eens
nieuwsgierig naar wat het voor u allemaal
kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op met de
adviseur uit uw regio. Of stuur een email
naar info@energie-pakket.nl

Energie-Pakket uw intermediar voor groene energie Tel 085-4017658 info@energie-pakket.nl Postbus 137 5730 AC Mierlo www.energie-pakket.nl

zonnepanelen voor iedereen

