• Klant ontzorgen
• Persoonlijk advies
• Eén aanspreekpunt
• Alles in eigen beheer,
van advies tot installatie
Wat klanten
over ons zeggen:

• 4,7 sterren google reviews
• 9,4 via Klantervaringen.nl

verkoop@greenenergycompany.nl • Tel. 088 - 999 1000

ZONNEPANELEN LATEN PLAATSEN (DOOR GEC)
Door zelf stroom op te wekken, bespaart u flink op uw
energierekening. Gemiddeld bespaart u zo’n €770* per jaar
door zonnepanelen te laten plaatsen. Dit betekent dat u uw
investering kunt terugverdienen binnen 5 – 7 jaar. Daarna
geniet u van gratis stroom! Benieuwd wat u kunt besparen?
Vraag een gratis en vrijblijvende offerte op maat aan.
* Gebaseerd op een installatie van 12 zonnepanelen met
een gemiddelde energieopbrengst van 4.200 kWh per jaar
(4.200 kWh x 0,85 = 3.570 kWh per jaar x €0,22 = € 785,40).

Wij regelen btw-teruggaaf en vergunningen,
zonder extra kosten. Geen voorrijkosten.
Alles in eigen beheer, van advies tot installatie.
Gecertificeerde installateurs. Profiteer van
15 jaar garantie.

Voordelen van zonnepanelen:
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• Goed voor het milieu
• Besparen op uw energiekosten
• Waardeverhoging van uw woning/
bedrijfspand

ZONNEPANELEN KOPEN
Overweegt u om zonnepanelen te kopen?
Een verstandige keuze! Al veel mensen
profiteren van zonnepanelen op het dak
om hun eigen stroom mee op te wekken.
Met uw eigen zonnepanelen bespaart u
flink op de energierekening. Bij Green
Energy Company bent u aan het
juiste adres voor het kopen van hoge
kwaliteit zonnepanelen.
Kijk in onze webshop, of vraag
een offerte op maat aan!
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Een selectie uit ons
zonnepanelen aanbod:
• Ulica - 12 jaar garantie
• Axitec - 15 jaar garantie
• Sunpower - 25 jaar garantie

Vraag een gratis offerte of gratis dakscan aan!
verkoop@greenenergycompany.nl
Tel. 088 - 999 1000

ZONNEPANELEN
ONDERHOUDSCONTRACTEN
Zonnepanelen onderhoud is belangrijk om
het rendement en de levensduur van uw
installatie te waarborgen. Uit de praktijk weten
wij dat wanneer de installatie niet regelmatig
wordt onderhouden, de opbrengst daalt en de
veiligheid vermindert.

Wij bieden 2 contracten voor zonnepanelen
onderhoud aan: een All-In onderhoudscontract
en een onderhoudscontract voor het reinigen
van zonnepanelen (eenmalig of op regelmatige
basis).

1. All-In onderhoudscontract
zonnepanelen

2. Onderhoudscontract
zonnepanelen reinigen

(max. 15 zonnepanelen)
(meest gekozen!)

• 1 x per jaar uitgebreide systeemcontrole
(incl. inspectierapport na afloop)
• 1 x per jaar complete reiniging van uw
zonnepanelensysteem (met osmosewater)
• 1 x per jaar professionele coating
van uw zonnepanelensysteem
• 1 x per jaar infraroodcheck van uw
zonnepanelensysteem
• 1 x per jaar storingsservice
• Monitoring van uw systeem
• 4 x per jaar een opbrengstrapportage
van uw panelen
• Geen arbeidskosten voor vervangen
omvormer of zonnepaneel
Kosten: € 24,95 per maand (ex. btw),
wij rekenen geen voorrijkosten.
Minimale contractduur: 3 jaar

Optie 1: Jaarlijks reinigen (max. 15 zonnepanelen)
• 1 x reiniging van uw zonnepanelensysteem
Kosten: € 14,95 per maand (ex. btw), u betaalt geen
voorrijkosten. Minimale contractduur: 4 jaar.
Sluit u het contract af voor de totale levensduur
van uw zonnepanelen? Dan krijgt u 10% korting
op de kosten.
Optie 2: Eenmalig reinigen
(max. 20 zonnepanelen)
• 1 x reiniging van uw zonnepanelensysteem
• 1 x per jaar een controle van uw
systeem (incl. inspectierapport)
Kosten: € 400,- (ex. btw),
exclusief reiskosten.

Sluit direct uw onderhoudscontract
af via: www.greenenergycompany.nl
Waarom kiezen voor een onderhoudscontract voor uw zonnepanelen?
•
•
•
•
•
•

Verzekerd van verwachte opbrengst
Defecten in uw zonnepanelensysteem bijtijds opsporen
Beschadiging van materialen voorkomen
Veiligheid van uw zonnepanelensysteem
Hoge toekomstige kosten voorkomen
Installatie altijd conform de nieuwe normen

verkoop@greenenergycompany.nl
Tel. 088 - 999 1000
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Voordelen van sedumdaken:

SEDUM

• 8% extra rendement van zonnepanelen
• Isolatie van het dak
• Verhogende waarde voor het pand
• Langere levensduur van het dak
• Natuurlijke verkoeling van het gebouw door
hoge verdamping
• Minder geluidsoverlast van de omgeving
• Vangen van fijnstof en CO2
• Terugbrengen van de natuur in de stad

Wij leveren en plaatsen door heel Nederland
sedumdaken, ook in combinatie met zonnepanelen.
Men noemt een sedumdak ook wel een ‘groen dak’ met sterke vetplantjes erop.
Het grote voordeel van sedum is dat het past op alle soorten daken.

Heeft u interesse of wilt u eventueel meer informatie?
Vraag een gratis offerte aan!

WINDTURBINE
Uw eigen windenergie opwekken? Dat is nu ook mogelijk voor particulieren, bedrijven en
gemeenten. De windturbine is daar dé oplossing voor. Met een compacte windturbine kunt u
zelf tot wel 600 Watt per uur aan energie opwekken. En het mooie is: de windturbine werkt al
vanaf windkracht 1. Dat maakt het een innovatieve oplossing die u dag en nacht van stroom
voorziet. Iets anders dan een beetje (gratis) wind heeft u daar niet voor nodig.

Voordeel windturbine:
•
•
•
•
•
•

Werkt vanaf windkracht 1
Zeer compact design
Gaat minimaal 15 jaar mee
10 jaar fabrieksgarantie
Onderhoudsvrij
Vrijwel geluidloos (0,05 decibel)
(dat is zachter dan een ademhaling)
• Goed te combineren met zonnepanelen

Ook zelf windenergie opwekken?
Vraag een gratis offerte aan!
verkoop@greenenergycompany.nl • Tel. 088 - 999 1000
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LAADPAAL
Een elektrische auto laadt u eenvoudig op bij
een laadpaal. Maar natuurlijk wilt u liever niet
afhankelijk zijn van de laadpalen langs wegen
en op parkeerplaatsen. De handigste oplossing
daarvoor? Laat een laadpaal bij uw huis of bedrijf
plaatsen. Green Energy Company installeert graag
uw eigen laadpaal voor de deur.
EV-Box is internationaal marktleider van laadstations
en heeft 60% van het marktaandeel in Nederland.
De laadpalen van EV-Box zijn 100% duurzaam en
hebben het beste beheersysteem. Met slimme
laadstations, cloud software en app, biedt EV-Box als
internationale marktleider de beste laadoplossingen
voor thuis, bedrijven, winkels, faciliteiten en
gemeentes.
EV-Box faciliteert bovendien openbare
laadnetwerken in verschillende landen. EV-Box
laadstations zijn universeel en kunnen toegepast
worden op elke elektrische auto.
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Uw auto via zonnepanelen opladen met uw eigen laadpaal
Wist u dat elektrisch rijden nóg duurzamer kan? Met een eigen
laadpaal die werkt op zonnepanelen gaat u nog een stapje
verder. U rijdt dan namelijk op zelf opgewekte zonne-energie.
Oftewel, op groene en milieuvriendelijke stroom in plaats van
op stroom van een centrale. Dubbel duurzaam dus! En dat biedt
ook nog eens interessante financiële voordelen.

Interesse?
Vraag een gratis offerte aan!

verkoop@greenenergycompany.nl
Tel. 088 - 999 1000

ELEKTRISCHE
VLOERVERWARMING
AANLEGGEN?
Flink besparen op uw stookkosten? Dat kan door
te kiezen voor elektrische vloerverwarming.
Met elektrische vloerverwarming bespaart
u tot wel 40% op uw energiekosten.
Elektrische vloerverwarming aanleggen is één
van onze specialiteiten. Zeker omdat wij dit ook
kunnen combineren met het aanleggen van
zonnepanelen.
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Voordelen van elektrische
vloerverwarming:
• Uw woning/bedrijfspand blijft beter warm en de
temperatuur is meer gelijkmatig
• Uw energieverbruik en kosten zijn zo’n 40% lager
op jaarbasis
• Terugverdientijd van zo’n 10-15 jaar
• Er gaat minder energie verloren (= beter voor het milieu)
• Altijd een aangename temperatuur in huis
• Antibacterieel: 72,6% van de bacteriën wordt gedood

Interesse?
Vraag een gratis offerte aan!

verkoop@greenenergycompany.nl
Tel. 088 - 999 1000

LED-VERLICHTING
Licht is een essentieel onderdeel in elke woning en
bedrijfsruimte. Green Energy Company biedt daarom LEDverlichting aan van het Nederlandse merk Yphix.
Met een breed assortiment aan LED producten leveren
wij oplossingen voor elke situatie, zowel voor binnen als
buiten.
Met tijdloze designs en gemaakt van duurzame
materialen is de verlichting van Yphix altijd een
goede keuze.

Voordelen LED-verlichting:
• Duurzaam en energiezuinig, besparing tot wel 90%
op de energiekosten
• De levensduur van LED is aanzienlijk hoger:
• LED is ook om te toveren tot slimme verlichting
• LED komt ook in rimpelvrije varianten, wat goed werkt tegen
migraine en geïrriteerde ogen
• LED verlichting is er in alle vormen, maten en kleuren

Interesse?
Vraag een gratis offerte aan!

verkoop@greenenergycompany.nl • Tel. 088 - 999 1000
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METER- EN GROEPENKASTEN

METERKAST EN GROEPENKAST: VAN AANLEG TOT UITBREIDING
Gaat u uw woning of bedrijfspand uitbreiden of vernieuwen?
Dan is het heel goed mogelijk dat de meterkast (met daarin de
groepenkast) aangepakt moet worden. Bij de aanschaf van een
nieuwe keuken met moderne apparatuur, het laten plaatsen
van zonnepanelen of het laten installeren van een laadpaal is
een veilige meterkast met voldoende capaciteit belangrijk en
noodzakelijk. Bij Green Energy Company helpen we u graag
bij het aanleggen, vernieuwen en uitbreiden van uw 1 faseof 3 fase-meterkast. Zo kunt u ervoor kiezen om bij ons alle
benodigdheden voor een meterkast aan te schaffen en dit zelf
te installeren of om de installatie ervan aan ons uit te besteden.

Wilt u een meter- en/of groepenkast
laten plaatsen, vernieuwen of vervangen?
Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs.

AL ONZE DUURZAME OPLOSSINGEN OP EEN RIJ:

Zonnepanelen
Wek zelf energie op met behulp
van de zon en profiteer na 5-7
jaar van gratis stroom!
Vraag een gratis offerte aan!

Onderhoudscontract
Verhoog het rendement en
verleng de levensduur van uw
installatie.
Vraag een gratis offerte aan!

Sedumdak (groendak)
8% meer rendement met
zonnepanelen en nog veel meer
voordelen!
Vraag een gratis offerte aan!

Windturbine
Energie opwekken met behulp
van de wind. Het kan al vanaf
windkracht 1!
Vraag een gratis offerte aan!

Laadpalen
Uw elektrische auto opladen
met uw eigen laadpaal. Ook in
combinatie met zonnepanelen!
Vraag een gratis offerte aan!

LED-verlichting
Duurzamer en energiezuiniger.
Bespaar jaarlijks tot wel 90%
aan energiekosten.
Vraag een gratis offerte aan!

Meterkast/groepenkast
Laat uw meter- en/of
groepenkast (ver)plaatsen,
vernieuwen of vervangen.
Vraag een gratis offerte aan!

Elektrische vloerverwarming
Ook besparen op uw
energiekosten met elektrische
vloerverwarming?
Vraag een gratis offerte aan!

verkoop@greenenergycompany.nl
Tel. 088 - 999 1000
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