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Geachte Demo
Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf en de mogelijkheid die u ons biedt om wellicht een rol
te spelen bij het verduurzamen van uw woning. Een slimme zet!

Bouwkundig
 Dakisola e 130 millimeter

Uw woning
 Rijwoning
 Bouwjaar
1983 - 1987
 Bewoond door
4 personen

Rijwoning


1983 - 1987

4 personen





Installa e
 CV HR-107 uit 2007
Gebruik
Er zijn geen verduurzamingsmaatregelen
aangepast.

Wens
Een lagere
energierekening

Uw geschatte energierekening

€ 157,- per maand
€ 1.878,- per jaar
Stroomverbruik
3274 kWh x € 0,23

Gasverbruik
1730 m3 x € 0,65

Disclaimer | Dit advies hee een geldigheid van 14 dagen na ontvangst. Gezien de veranderingen met betrekking tot prijzen en toegekende subsidies vanuit
overheden en gemeentelijke instan es kunnen er geen rechten worden ontleend aan opgestelde advies. Prijswijzigingen en druk- en ze outen voorbehouden.
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Ons Advies

Woning 1975 t/m 1991 lagere Bespaar
energierekening 4-6 personen energie
-43%

Jaar 1
PV-systeem 300 WP, zwart frame (12st)
inclusief omvormer
€ 4.759,Neﬁt zonneboiler systeem - 3 panelen € 5.850,Neﬁt boiler 300L 152x67x67 cm
€ 1.315,-

Subtotaal
Kor ng door subsidies

€ 68,Lagere energie
rekening

Totaal

€ 11.924,- € 2.078,€ 9.846,-

Besparing
Met het door u geselecteerde pakket bespaart u
43% energie.
Dit gaat u per maand € 68,- besparen.

Disclaimer | Dit advies hee een geldigheid van 14 dagen na ontvangst. Gezien de veranderingen met betrekking tot prijzen en toegekende subsidies vanuit
overheden en gemeentelijke instan es kunnen er geen rechten worden ontleend aan opgestelde advies. Prijswijzigingen en druk- en ze outen voorbehouden.
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Bovenstaand kostenoverzicht gee een indica e van uw wens om aanpassingen in de woning te laten
uitvoeren met betrekking tot het verduurzamen van uw woning. Om tot een uiteindelijke oﬀerte te
komen gaan wij graag een vervolg gesprek met u aan zodat voor ons beide duidelijk is wat er
opgeleverd dient te worden en of dit voldoet aan uw wensen zoals besproken.
Op basis van de gegevens op de eerste pagina bieden wij u de onderstaande mogelijkheid aan:
PV-systeem 300 WP, zwart frame (12st)
Zonnepanelen kunnen op een duurzame manier een groot deel van
jouw stroom leveren. In een zonnepaneel wordt zonne-energie
omgezet in elektriciteit. Zonnepanelen worden ook wel PV-panelen
genoemd, naar het Engelse “Photo Voltaic”. Het zijn namelijk de
foto-voltaïsche cellen in het paneel, die de zonne-energie opvangen.
Zonnepanelen mogen niet verward worden met zonnecollectoren,
die volgens een ander principe werken. Hierbij wordt stromend
water opgewarmd door middel van zonne-warmte.
Omvormer
De omvormer zet gelijkstroom om naar wisselstroom, waarna de
elektriciteit gebruikt kan worden door de huishoudelijke apparaten,
of teruggeleverd kan worden aan het elektriciteitsnet. Iedereen die
zonnepanelen aanscha krijgt te maken met een omvormer.
Zonnepanelen ze en zonlicht namelijk om naar gelijkstroom, ook
wel ‘direct current’ (DC) genoemd. Gelijkstroom kunnen we echter
niet gebruiken, omdat alle elektronische apparaten in ons
huishouden gebruik maken van wisselstroom, ook wel ‘alterna ng
current’ (AC) genoemd.

Neﬁt zonneboiler systeem - 3 panelen
Zonnepanelen leveren stroom, zonneboilers zorgen voor warm
water. Een zonneboiler is een milieuvriendelijk alterna ef voor
aardgas: bij gebruik van zonne-energie komt geen CO2 vrij en
zonlicht raakt nooit op. In de zomer levert je zonneboiler bijna al je
warme water. In de winter lukt dit niet, ook niet met een grote
zonneboiler. Maar je hoe niet bang te zijn voor een koude douche:
als er minder zonlicht is, zorgt je combiketel of warmtepomp voor
warm water.

Disclaimer | Dit advies hee een geldigheid van 14 dagen na ontvangst. Gezien de veranderingen met betrekking tot prijzen en toegekende subsidies vanuit
overheden en gemeentelijke instan es kunnen er geen rechten worden ontleend aan opgestelde advies. Prijswijzigingen en druk- en ze outen voorbehouden.
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Neﬁt boiler 300L 152x67x67 cm
Voor het opslaan en verwarmen van cv of tapwater met behulp van
zonne-energie.

Bovenstaand ziet u een samenva ng van de op e zoals wij, op basis van de beschikbaar gestelde
gegevens, uw woning graag willen verduurzamen. Uiteraard bespreken wij graag met u binnen welk
jdsbestek en in welke volgorde u dit plan zou willen implementeren. Indien u hulp nodig hee bij de
mogelijkheden qua ﬁnanciering en de termijnen waarin bovenstaande gerealiseerd kan gaan worden
dan zijn wij ook de juiste par j om u hierbij te ondersteunen!
We hebben gesproken over ﬁnanciering mogelijkheden. Wilt u dit nog even rus g bekijken, dan kunt u
uw maandlasten berekenen op www.energiebespaarlening.nl. Het is natuurlijk erg interessant om te
zien wat uw maandlasten zijn en wat u met dit advies per maand bespaart.
De volgende stap is dat wij een opname op loca e komen doen, zodat we echt maatwerk voor u en
uw woning kunnen realiseren.
Wellicht hee u na ons gesprek inmiddels meer informa e verzameld waardoor u de behoe e hee
om in gesprek te gaan. Binnen 14 dagen na het uitbrengen van dit advies zullen wij contact met u
opnemen om een eventueel vervolg te bespreken. Wij kijken er in ieder geval naar uit om samen met
u aan een duurzame toekomst te werken.
Met vriendelijke groet,
InstalCenter hoofdkantoor
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