
Den Dungen
073-5943639
info@solareco.nl
www.solareco.nl

VOORDEEL PAKKETTEN
PRIJZEN GELDIG BIJ EEN AFSPRAAK VÓÓR 31 OKT 2020

Koop nu en ontvang
de BTW terug!*

*Particulieren kunnen de BTW terugvragen, neem voor meer informatie contact op.

V

W

6 panelen Longi Solar
mono full black

350 Wp*   -  Totaal 2.100 Wp
GoodWe 1 fase omvormer

Volledige installatie
 

€ 2.350,-

KLEIN
10 panelen Longi Solar

mono full black
350 Wp*  -  Totaal 3.500 Wp

GoodWe 1 fase omvormer
Volledige installatie

 
€ 3.150,-

MIDDEL

14 panelen Longi Solar
mono full black

350 Wp*   -  Totaal 4.900 Wp
GoodWe 1 fase omvormer

Volledige installatie
 

€ 4.000,-

1 – geen maximum
aantal panelen

 
Prijs op aanvraag

OP MAATGROOT

Uiteraard zijn er meerdere opties mogelijk, wij voorzien u graag van een persoonlijk advies op maat.
* of vergelijkbaar o.b.v. beschikbaarheid

 
Ook voor bedrijven en verenigingen zijn er interessante subsidiemogelijkheden.

Informeer vrijblijvend en ontvang een persoonlijk advies op maat.

Ontvang een hoger rendement op zonnepanelen dan op uw spaarrekening!

Onderdeel van:

Excl. BTW

Excl. BTW

Excl. BTW

LIEVER GESPREID BETALEN?
via Geld & Woning Rosmalen 

SolarECO B.V.  -  Den Dungen
073-5943639
www.solareco.nl

ZONNE-ENERGIE
EEN BESTE INVESTERING!
ZONNE-ENERGIE
EEN BESTE INVESTERING!

Ontvang een hoger rendement
op zonnepanelen

dan op uw spaarrekening!

DEN DUNGEN

De zon is één van onze belangrijkste energieleveranciers. Zodra de zon opkomt leveren zonnepanelen rendement op.
Ook als het bewolkt is. Energie van de zon via zonnepanelen spaart zowel het milieu als uw portemonnee.
SolarECO verzorgt het gehele traject van advies tot en met het plaatsen van uw zonnepaneel installatie.

Bent u particulier? Dan kunt u tijdelijk de BTW terugvragen. In samenwerking met Nationale Belastingadviseurs
kunnen wij u hierbij adviseren en assisteren.

Zonnepanelen iets voor mij?
Ik ben eigenaar van een woning.

De ligging van het dak van de woning of bijgebouw
is op het zuiden, westen of oosten.
Mijn dakvlak beschikt over minimaal 10 m²
(vanaf 6 panelen) vrije ruimte.

Onderdeel van:



Den Dungen
073-5943639
info@solareco.nl
www.solareco.nl

VOORDEEL PAKKETTEN
PRIJZEN GELDIG BIJ EEN AFSPRAAK VÓÓR 31 OKT 2020

Koop nu en ontvang
de BTW terug!*

*Particulieren kunnen de BTW terugvragen, neem voor meer informatie contact op.

V

W

6 panelen Longi Solar
mono full black

350 Wp*   -  Totaal 2.100 Wp
GoodWe 1 fase omvormer

Volledige installatie
 

€ 2.350,-

KLEIN
10 panelen Longi Solar

mono full black
350 Wp*  -  Totaal 3.500 Wp

GoodWe 1 fase omvormer
Volledige installatie

 
€ 3.150,-

MIDDEL

14 panelen Longi Solar
mono full black

350 Wp*   -  Totaal 4.900 Wp
GoodWe 1 fase omvormer

Volledige installatie
 

€ 4.000,-

1 – geen maximum
aantal panelen

 
Prijs op aanvraag

OP MAATGROOT

Uiteraard zijn er meerdere opties mogelijk, wij voorzien u graag van een persoonlijk advies op maat.
* of vergelijkbaar o.b.v. beschikbaarheid

 
Ook voor bedrijven en verenigingen zijn er interessante subsidiemogelijkheden.

Informeer vrijblijvend en ontvang een persoonlijk advies op maat.

Ontvang een hoger rendement op zonnepanelen dan op uw spaarrekening!

Onderdeel van:

Excl. BTW

Excl. BTW

Excl. BTW

LIEVER GESPREID BETALEN?
via Geld & Woning Rosmalen 

SolarECO B.V.  -  Den Dungen
073-5943639
www.solareco.nl

ZONNE-ENERGIE
EEN BESTE INVESTERING!
ZONNE-ENERGIE
EEN BESTE INVESTERING!

Ontvang een hoger rendement
op zonnepanelen

dan op uw spaarrekening!

DEN DUNGEN

De zon is één van onze belangrijkste energieleveranciers. Zodra de zon opkomt leveren zonnepanelen rendement op.
Ook als het bewolkt is. Energie van de zon via zonnepanelen spaart zowel het milieu als uw portemonnee.
SolarECO verzorgt het gehele traject van advies tot en met het plaatsen van uw zonnepaneel installatie.

Bent u particulier? Dan kunt u tijdelijk de BTW terugvragen. In samenwerking met Nationale Belastingadviseurs
kunnen wij u hierbij adviseren en assisteren.

Zonnepanelen iets voor mij?
Ik ben eigenaar van een woning.

De ligging van het dak van de woning of bijgebouw
is op het zuiden, westen of oosten.
Mijn dakvlak beschikt over minimaal 10 m²
(vanaf 6 panelen) vrije ruimte.

Onderdeel van:


