
S & Wind energy 
De extra service van un 

Service, garantie en verzekering 

Sun & Wind energy geeft vanaf de oplevering van de 
installatie 10 jaar garantie op zonnepanelen, 20 jaar 
op de constructie en kabels en 10 jaar op omvormers. 
De omvormer is een van de belangrijkste componenten 
voor het omzetten van zonne-energie naar stroom. 

Daarnaast is het mogelijk een servicecontract at 
te sluiten Hieronder valt de jaarlijkse keuring op 

volledige werking van de installatie, schoonmaken 
en uitlezen van de installatie, het verhelpen van 
eventuele problemen en een verzekering. Vraag naar 
de voorwaarden. 

Meedoen?! 

Wilt u ook besparen op uw energie
rekening en investeren in zonnepanelen? 
Sun & Wind energy bespreekt graag met 
u de mogelijkheden van het installeren van 
zonnepanelen op uw huis of bedrijfspand. Is 

dit niet goed mogelijk of niet rendabel dan 
wordt u hierover op de hoogte gesteld. 

Kijk ook eens op de website van 
Brabants Groen: 

www .brabantsgroen.nl/ groene _acties 
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Brabants groen: zonnepanelen. 

Sluit je a an! 



Zonnepanelen ... 

... een van de Groene acties van 

Brabants groen 

Wie wil er nou niet besparen op zijn 

energiekosten7 Oat kan met zonnepanelen. 

De korting door collectieve mkoop is volgens 

de regio het antwoord op het wegvallen van de 

landelijke subsidieregellngen. Samen met de 

dalende prijzen van zonnepanelen wereldwijd 

en de stijgende energ1eprijzen, verdienen de 

zonnesystemen zich binnen ongeveer tien jaar 

terug. 

De deelnemende gemeenten willen met 

dit grootschalige inkoopproject duurzame 

energie betaalbaarder maken voor particu lieren 

en bedrijven. 

Sun & Wind energy 

Sun & Wind energy IS door de gemeenten van 

Noordoost-Brabant gekozen als de partij voor dit 

project Wij leveren en installeren de zonnepalen. Sun 

& Wind energy biedt extra lange garanties waardoor 

jarenlang zorgeloos van zonne-energie geprofiteerd 

kan worden. Deze zekerheid en kwaliteit die wij 

bieden, hebben ervoor gezorgd dat ons bedrijf tot 

beste partij is verkozen 

U profiteert van een bijzonder gunstig aanbod, 

... zowel voor uw portemonnee als het milieu! 

Aangesloten gemeenten: 

Gemak dient de mens 

Sun & Wind energy neemt u zoveel mogelijk werk uit 

handen. Zonnepanelen Iaten plaatsen wordt daardoor 

wei heel eenvoudig. 

Bij de installatie van zonnepanelen volgt Sun & Wind 

energy onderstaand stappenplan: 

1. U meldt zich aan; 

2. Sun & Wind energy neemt binnen een week 

contact met u op om een afspraak te maken; 

3. Sun & Wind energy komt langs om de situatie van 

de dakconstructie te bekijken en om te bepalen of 

de meterkast een aanpassing nodig heeft; 

4. Sun & Wind energy werkt het plan uit, maakt een 

offerte en bespreekt deze met u; 

5. Na akkoord worden de zonnepanelen binnen 30 

dagen geplaatst; 

6. Tenslotte volgt de oplevering. Hierbij geven we u 

uitleg over de installatie en doorlopen we de 

certificaten en het logboek . 

Verdien extra voordeel! 
Maak kans op: 


