Zelf energie opwekken
met zonnepanelen

“You are my sunshine
You make me happy...”
~Johnny Cash
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Wij geloven
in de kracht
van de zon

Samen bouwen we aan een
duurzaam Nederland. Doet u mee?
Samen staan we voor de grootste uitdaging van deze tijd: de energietransitie.
In 2030 moet 70 procent van onze elektriciteit duurzaam opgewekt worden.
Een enorme uitdaging waar wij ons steentje aan willen bijdragen. We weten
ook hoe lastig het kan zijn om als particulier een eerste stap te zetten. Daarbij
helpen we graag.
Wij geloven in de kracht van de zon. De energie van de zon zorgt voor leven, warmte
en een duurzame toekomst voor onze kinderen. Daarom willen wij voorzien in zonne-energie. We helpen u graag om uw woning te verduurzamen.
Kiezen voor zonnepanelen kent volgens ons alleen maar voordelen. U voorziet, op
uw eigen dak, in uw eigen elektriciteit, u levert een forse bijdrage aan een beter
milieu en het levert u ook nog eens een flink financieel rendement op. Bovendien
verbetert de energielabel van uw woning waardoor de waarde stijgt.
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Duurzame energie is één ding. Maar we geloven ook in een duurzame relatie met
onze klanten. Daarom focussen wij op maatwerk en kwaliteit. We kiezen voor de
beste materialen, goede vakmensen en een betrouwbaar en eerlijk advies. We geven niet voor niets 10 jaar garantie! Omdat elk dak anders is, komen we bij u thuis
voor een persoonlijk advies zodat u altijd het beste uit uw dak haalt. Als er een keer
iets is, dan lossen we dat gewoon op.
Namens E2-Energie,

Drs. ing. Erik Brink
Directeur

Vraag vrijblijvend een offerte aan op:

www.e2energie.nl/thuis

Zo werken wij: In 6 stappen
naar je eigen zonne-energie

1. Advies

2. Offerte op maat

Op basis van nauwkeurige en

U ontvangt per mail een offerte op

actuele satellietbeelden, uw

maat met een legplan voor uw dak.

jaarverbruik en beschikbare foto’s
maakt een van onze adviseurs
een advies over het aantal
zonnepanelen.
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3. Acceptatie

4. Schouw

Graag ontvangen wij uw reactie of

Onze technische adviseurs

uw akkoord op het aanbod.

bezoeken uw woning om samen
het legplan, de kabelroutes en de
aanpassingen in de meterkast te
bespreken.

5. Installatie

6. Betaling

Binnen zes weken na acceptatie van

Nadat de zonnepanelen zijn geïn-

het aanbod worden de zonnepane-

stalleerd, ontvangt u een factuur

len bij u geïnstalleerd.

volgens de afgesproken prijs.

10 redenen om voor E2-Energie te kiezen
Tien jaar ervaring en meer dan 5.000 installaties
Eerlijk, betrouwbaar en gedegen advies
Persoonlijk contact en korte lijnen
Altijd de nieuwste technieken en beste vakmensen
Klanten waarderen E2-Energie gemiddeld met een 9,5
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Altijd inzage in je zelf opgewerkte energie
Totale ontzorging
10 jaar garantie op installatie en montage
Prestatiegarantie van je zonnepanelen
E2-Energie Service plan voor 10 jaar

Daarom E2-Energie!

In gesprek met...
Klaas en Mieke Post uit Bemmel
maken hun eigen stroom
Klaas (62) en Mieke (60) Post uit Bemmel hebben sinds kort
15 zonnepanelen op hun dak. ‘We kijken iedere dag op de app
om te zien hoeveel kWh we die dag hebben opgewekt.’

6

‘We zijn allemaal bezig met de toe-

Goed gevoel

komst en het energiezuinig maken van

‘De reden dat we voor E2-Energie heb-

ons huis,’ vertelt Klaas Post. ‘Wij wilden

ben gekozen is eigenlijk puur ons ge-

ook graag een stap in die richting zet-

voel. We krijgen iedere week wel een

ten. Daarom hebben we gekozen voor

papiertje in de brievenbus van een be-

zonnepanelen. Daar hadden we het al

drijf dat zonnepanelen legt en allerlei

eens over gehad, maar we schoven het

mooie verhalen vertelt, maar ik wilde

steeds op de lange baan. Toch wilden

een betrouwbaar bedrijf en via familie

we er werk van maken en hebben we

kende ik E2-Energie. We hebben een

samen met de buren, we wonen in een

offerte opgevraagd en dat was meteen

twee-onder-één-kap, de stap gezet.

goed.’

Door het samen aan te pakken blijft het
één mooi geheel, want het moet er ook
wel een beetje goed uitzien toch?’

sunrise, sunrise,
Looks like mornin’

in your eyes
~ Norah Jones

Eerlijk advies

is gedaan. Op zolder hangt nu een om-

Klaas Post: ‘E2-Energie heeft een

vormer, een kastje van zo’n 30x40 cen-

schouw gedaan bij ons thuis en op

timeter, waar de zonne-energie wordt

basis daarvan werd een advies uitge-

omgezet in wisselstroom.’

bracht. Ons huis vangt meer zon dan
het huis van de buren dus wij hebben

En nu cashen?

15 zonnepanelen en zij hebben er 9.

De panelen bij Klaas en Mieke liggen er

Ook kregen we het advies om niet meer

nu een dikke maand op. Elke dag kijken

stroom op te wekken dan we daadwer-

ze even in de app hoeveel stroom ze

kelijk gebruiken. Gewoon reëel en eer-

die dag opgewekt hebben. ‘Dat is echt

lijk advies, daar heb je wat aan.’

leuk om te zien. De panelen doen flink
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hun best,’ laat Klaas weten. ‘Gemiddeld
Installatie in één dag

wekken ze tussen de 22 en 25 kWh op,

‘De installatie van de zonnepanelen was

nét iets meer dan we zelf nodig hebben.

in één dag gefikst’, licht Klaas toe. ‘Ik

Dat scheelt natuurlijk in de portemon-

ging ’s ochtends naar mijn werk en toen

nee. Hoeveel? Dat moeten we nog af-

ik ’s middags terugkwam lagen ze erop.

wachten. Maar ook dit aspect heeft ui-

Ik had aangegeven dat ik liever niet

teraard voor ons meegespeeld om voor

allerlei bedrading door mijn huis wil-

zonnepanelen te kiezen.’

de hebben en dat is ook niet gebeurd.
Je ziet het eigenlijk amper. Ik kan niet
anders zeggen dan dat het heel netjes

Vraag vrijblijvend een offerte aan op:

www.e2energie.nl/thuis

Geen zorgen, wij regelen alles
Eén adres: Gewoon alles onder één dak dus
Wij zijn fan van zonne-energie en willen graag dat u dat ook wordt en blijft! Daarom
regelen wij alles voor u van advies over het aantal te plaatsen zonnepanelen tot en
met 10 jaar service en onderhoud. E2-Energie blijft betrokken bij u om het maximale rendement uit uw investering te halen en jarenlang zorgeloos energie op te
wekken met uw zonnepanelen.
De overheid heeft verschillende initiatieven om zonnepanelen tegen gunstige
voorwaarden te financieren. E2-Energie helpt u graag verder bij de aanvraag van
financiering voor zonnepanelen. Neem daarvoor contact met ons op.
Nadat de zonnepanelen zijn geïnstalleerd helpen wij u om de BTW op de aanschaf
van de installatie terug te vragen bij de Belastingdienst. Wij melden uw PV-Installatie aan bij de netbeheerder, waardoor u energie kunt terugleveren en gebruik kunt
maken van de salderingsregeling.
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Met een uitgebreide online monitoring kunnen wij en u de opbrengst van de zonnepanelen volgen tot in detail.
De voordelen:
E2-Energie

garandeert

de

juiste

werking

van

de

zonnepanelen.

U heeft 10 jaar lang geen enkele kosten bij storingen.
Online monitoring: met een unieke APP heeft u real-time inzicht in de werking
van uw systeem.
Opbrengstgarantie: Heeft uw systeem een technische storing waardoor er geen
zonne-energie wordt geproduceerd? E2-Energie betaalt aan u de gemiste zonnestroom.
Storingsbewaking: E2-Energie bewaakt de opbrengst van het zonne-energiesysteem. Bij afwijkingen en storingen onderneemt E2-Energie direct zélf
actie.

E2-Serviceplan
Met het E2-Serviceplan kiest u voor zekerheid. Wij nemen u tien jaar lang
alles uit handen. Het E2-Serviceplan kost eenmalig € 324 en is optioneel.

SolarEgde:
slimme zonnepanelen

deze foto is niet geschikt
voor drukwerk, Graag
hires aanleveren

Maak uw zonnepanelen slimmer
Met SolarEdge worden uw zonnepanelen individueel geoptimaliseerd. Hebben uw
zonnepanelen last van schaduw dan heeft u met SolarEdge tot 25% meer energieopbrengst! SolarEdge is daarnaast 100% veilig. Bij calamiteiten schakelen uw zonnepanelen uit. U kunt de opbrengst per zonnepaneel volgen met een fantastische app.
De meerprijs van een SolarEdge systeem bedraagt € 72,- per zonnepaneel.
Financieel rendement
Een investering in zonnepanelen levert veel meer op dan rente op een spaarrekening.
Als we de opbrengst doorrekenen dan haalt u onderstaand bedrag aan opbrengst per
jaar. Een slimme investering met een hoog rendement. Daarnaast doet u wat terug
voor het milieu, want de zonnepanelen zorgen voor een flink lagere C02 uitstoot.
Met 10 zonnepanelen haalt u onderstaande opbrengst en rendement:

Rendement:

Opbrengst per jaar:

Terugverdientijd:

20-25%

€ 600-660,-

4 tot 5 jaar

De jaarlijkse op-

De totale energie-

Afhankelijk van

brengst als percenta-

besparing door de

hellingshoek en

ge van de investering.

opwekking van eigen

ligging verdient u de

Dit rendement maakt

stroom met 10 zonne-

investering binnen

u nergens.

panelen.

4 tot 5 jaar terug.

Energielabel verbetering
Door het plaatsen van zonnepanelen verbetert uw energielabel van uw woning met
1 stap. Daarmee wordt u woning meer waard.
Garantie
E2 Energie geeft 10 jaar garantie op installatie en montage. Ook alle componenten
en materialen die E2-Energie gebruikt hebben minimaal 10 jaar garantie.
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Sinds deze zomer prijken er 15 zonnepanelen op zijn huis in
Arnhem. ‘Verduurzamen én zelfvoorzienend zijn waren onze
belangrijkste drijfveren. Dat de energierekening op termijn lager is, is een leuke bijkomstigheid’, aldus de eigenaar die liever
anoniem blijft.
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Meebouwen aan een duurzaam Neder-

henzelf het makkelijkst of snelste is,

land en zelfvoorzienend kunnen zijn.

maar ze kijken echt naar onze persoon-

Dat waren voor het gezin in Arnhem

lijke situatie. Omdat we een zadeldak

de belangrijkste redenen om te kiezen

hebben en een dakkapel, was het wel

voor zonnepanelen. Vader, moeder

even een legpuzzel, maar verdeeld over

en twee jonge kinderen wonen in een

verschillende plekken liggen er nu 15

nieuwe wijk in Arnhem in een ruime

panelen op ons dak.’

twee-onder-een-kap woning. ‘De reden
dat we voor E2-Energie hebben geko-

Het zit hem in de details

zen is eigenlijk omdat het bedrijf bij

De Arnhemmer is zeer tevreden over

mijn ouders, zwager en buren ook zon-

de werkwijze van E2-Energie. ‘Twee

nepanelen heeft geïnstalleerd. Zij ga-

mannen kwamen op een zaterdag alles

ven allemaal positieve feedback en ik

installeren. Het werktempo lag hoog,

had gewoon echt geen zin in prutsers.’

ik vond ze zeer vakkundig en ik heb
zelden een bedrijf netter zien werken.

Persoonlijke situatie

Er komen vaker mensen op het dak,

‘Het mooie aan dit bedrijf vind ik dat ze

maar zij waren de eersten die iets tus-

persoonlijk kwamen kijken om te zien

sen de ladder en de dakgoot legden om

wat voor óns het beste is. Niet wat voor

beschadigingen te voorkomen. Het is

In gesprek met...

‘E2-Energie kwam kijken
om te zien wat voor óns
het beste is’
maar een detail, maar het zegt alles.

je niet altijd welke regelingen er zijn en

Ook binnen hebben ze keurig werk ge-

hoe je daar aanspraak op kunt maken.’

leverd en is alles netjes geïnstalleerd
met bijvoorbeeld klemmen van mooie

App

kwaliteit. Het werk wordt met zorg en

‘Er zijn verschillende mogelijkheden om

aandacht gedaan, zo zie je het tegen-

de opbrengst van de panelen te moni-

woordig niet vaak meer.’

toren. Ik gebruik de app die bij de omvormer hoort. Dit is een duidelijke app

Subsidie

en helemaal van deze tijd. En ik zie dat

Wie in deze tijd kiest voor zonnepane-

de opbrengst zelfs nog wat meer is dan

len kan onder meer gebruik maken van

verwacht. Hoe dat op jaarbasis uitpakt

Btw-voordeel. De Arnhemmer doet dat

weet ik nog niet, maar tot nu toe ben ik

ook. ‘Via E2-Energie heb ik een formu-

heel tevreden met het rendement. Het

lier gekregen dat ik moest invullen om

voelt goed om onze eigen stroom op te

de BTW terug te krijgen. Ook dat is fijn,

wekken.’
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dat je daar hulp bij krijgt. Want zelf weet

Ja we dansen de

zon op

Zo dat het leven door kan gaan

~ Diggy Dex

E2-Energie

T: 085-4011246

Impact 75a

App: 06-83112649

6921 RZ Duiven

E: sales@e2energie.nl

