De voordelen van

ons bedrijf zijn

zonneklaar!
Voor niets gaat de zon op. Dat maakt zonnepanelen extra aantrekkelijk …
voor uw portemonnee én voor de natuur. Ons bedrijf is als erkend
SunNed-solarteur dé professionele specialist in zonnestroom.

1

LOKALE EN SNELLE SERVICE

Ons bedrijf, is als erkend SunNed-solarteur de specialist in uw
regio. Dit is belangrijk. Een installatie van SunNed dient minimaal 25 jaar stroom te produceren. Mocht er wat aan de hand
zijn met uw zonnestroominstallatie dan zijn wij snel ter plekke.

2

FINANCIEEL AANTREKKELIJK

SunNed maakt zonne-energie bereikbaar voor iedereen.
Omdat SunNed-solarteurs gezamenlijk tienduizenden zonnepanelen per jaar plaatsen, zijn we in staat topmerken in te
kopen tegen een gunstig tarief. Dat voordeel berekenen we
direct aan u door. Zo schaft u A-merk panelen aan met een
hoge opbrengst en lange levensduur voor de beste prijs.

3

FRAAI RESULTAAT

Wij vinden het belangrijk dat onze zonnepanelen niet alleen
goed werken, maar ook bijdragen aan de waarde van uw huis.
Daarom biedt de SunNed-solarteur elegante oplossingen voor
uw dak. We werken netjes en met een resultaat dat de aanblik
van uw woning niet schaadt - daar kunt u op rekenen!

4

ALLEEN DE BESTE KWALITEIT

Wij werken uitsluitend met gerenommeerde merken, waardoor
we er verzekerd van zijn dat we de beloofde lange garanties
die fabrikanten afgeven kunnen nakomen.

uw partner in solar!

5

KENNIS EN KUNDE

Ons bedrijf is als erkend SunNed-solarteur specialist in
zonne-energie. Onze mensen volgen met grote regelmaat
technische cursussen, waardoor het niveau hoog blijft en wij u
deskundig en goed advies kunnen geven.

6

De voordelen van

ons bedrijf zijn

zonneklaar!

VEILIG WERKEN

Omdat wij werken op grote hoogte en bezig zijn met elektriciteit, is veiligheid onze topprioriteit. Onze mensen zijn voorzien
van goede en veilige hulpmiddelen en opgeleid om op een
verantwoorde manier aan de slag te gaan.

7

EIGEN PROFESSIONELE MENSEN

Helaas komt het in de sector voor dat er mensen goedkoop worden ingehuurd die niet voldoen aan kwaliteits- en
veiligheidsnormen. Onze mensen zijn goed opgeleid, werken
vakkundig, netjes en veilig.

8

JARENLANGE EXPERTISE

Wij zijn een solide, onafhankelijk installatiebedrijf met een
goede reputatie en een breed pakket diensten. Ons bedrijf
bestaat al lang en is geen eendagsvlieg. Dit is belangrijk als u
op het punt staat een zonnestroominstallatie aan te schaffen
dat minimaal 25 jaar probleemloos moet functioneren.

9

SERVICEABONNEMENTEN

Via onze serviceabonnementen kunnen we blijven toezien
op uw zonnestroominstallatie. We kunnen uw installatie
2-jaarlijks inspecteren, maar we kunnen u ook een all-in
garantie geven, waardoor u nooit onverwachte kosten heeft
als het systeem een storing heeft of u wordt geconfronteerd
met defect materiaal, zoals de omvormer. Voor alle type
abonnementen geldt dat u in ieder geval verzekerd bent:
- Van een 2 jaarlijkse inspectie
- Tegen brand-, bliksem- of stormschade
- Tegen diefstal en vandalisme
- Van een financiële compensatie indien door schade er gemis
aan kWh-opbrengsten ontstaat

10

UITGEBREID VANGNET

Dankzij onze serviceabonnementen biedt ons bedrijf u een
service….tot wel 20 jaar. In deze lange serviceperiode kan er
veel gebeuren. Het kan ook zelfs zo zijn dat ons bedrijf niet
meer bestaat, waardoor ook wij onze service-verplichtingen niet
meer kunnen nakomen. Dankzij het Garantieplan van SunNed
kunnen we bij deze situaties respectievelijk een beroep doen op
de verzekeraar inzake de fabrieksgarantie en collega-SunNed
bedrijven inzake serviceverlening. Hierdoor staat u nooit in de
kou en bieden we u dus echte “levenslange” zekerheid!

Bent u al overtuigd?
Kies dan voor ons bedrijf en pluk zorgeloos en duurzaam de zon.

uw partner in solar!

