Uw eigen stroom opwekken
Groepsaankoop Zonnepanelen
De groepsaankoop Zonnepanelen op wijkniveau is een initiatief van uwEnergieloket en de wijkbewoners in Etten-Leur.
Hieronder leest u meer over de partijen die betrokken zijn bij de groepsaankoop en hoe de actie in elkaar steekt.
uwEnergieloket is een onafhankelijke stichting die huiseigenaren helpt met het verduurzamen en energiezuiniger maken
van de woning. uwEnergieloket is een onafhankelijk initiatief dat samenwerkt met bedrijven en lokale initiatieven uit de
regio.
Ecotec Solar Energy biedt u zonnepanelen van Duitse en Canadese topkwaliteit. Dat merkt u op termijn. Met een
opbrengstgarantie van 25 jaar bieden zij u een gegarandeerd rendement. We focussen op vakkundige montage door
zeer ervaren VCA en NEN1010-3140 gecertificeerde monteurs.
De uiteindelijke keuze voor de uitvoerende partij is gemaakt door uwEnergieloket in overleg met buurtbewoners.
In het intensieve vooronderzoek zijn meerdere bedrijven vergeleken op de volgende elementen:
✓
✓
✓
✓

Kwaliteit en prijs van de aangeboden Zonne-energie installatie
Fabrieks- en verzekerde garanties
Ervaring, Vak-certificaten en keurmerken van de uitvoerende partij
Afstand tot Etten-Leur

Uw Voordelen
Zonnepanelen aanschaffen door middel van deze groepsaankoop heeft een aantal voordelen. Belangrijk is het
prijsvoordeel die u ontvangt omdat er gezamenlijk wordt ingekocht. Verder is er veel onderzoekswerk gestoken in de
selectie van de vakkundig specialist uit de regio die gebruikt maakt van kwalitatief hoogwaardig zonne-energie
systemen. uwEnergieloket houdt toezicht op een goede afhandeling van de installatie door een vakkundig installateur.
Prijs
Doordat meerdere huiseigenaren uit de gemeente collectief zonnepanelen willen aanschaffen kan de leverancier een
scherpe prijs aanbieden. Dit komt doordat de leverancier de woningopnames en de uitvoering van het werk efficiënt
kan inplannen. Dat scheelt tijd en daar profiteert u als woningeigenaar van.
Kwaliteit
Er is veel werk gestoken in de selectie van de leverancier en het gebruikte materiaal. Onafhankelijke adviseurs hebben
uit een aantal aanbiedingen van regionale bedrijven het beste aanbod gekozen op basis van prijs/kwaliteit verhouding.
Bij veel grote inkoopacties wordt alleen maar naar de laagste prijs gekeken, wat helaas vaak tot kwalitatief minder
goede installaties leidt. In deze actie is gekozen voor hoge kwaliteit tegen een scherpe “turnkey” prijs.
Maatwerk
Ecotec Solar Energy maakt na uw inschrijving een afspraak met u en komt bij u thuis langs voor een opname en
adviesgesprek. De installateur brengt een advies uit op basis van uw huidige energieverbruik en bekijkt hoeveel panelen
er op uw dak passen. Daarnaast kijkt hij of er aanpassingen nodig zijn aan het dak, meterkast of aan de bekabeling. Op
basis van deze opname worden de definitieve prijs en de verwachte opbrengsten vastgesteld. Elke woning is anders en
daarom ontvangt u altijd een offerte op maat. Zo profiteert u van groepsvoordeel en krijgt u ook altijd het gewenste
maatwerk geleverd.

Collectieve groepsaankoop in samenwerking met www.ecotecsolar.eu

