Solar Monkey

Zonnepanelen
Offerte
Verduurzamen met een goed rendement
Datum: 01-01-2019 | Geldigheid: 2 weken
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Hovenierskade 16
2805 PK Gouda
Nederland
wouter@klant.com

Uw adviseur
Matthijs Groot
matthijs@solarmonkey.nl
030 123 456 789

Zonnewinkel
Oudegracht 251
3511 NM Utrecht
Nederland
KVK 123456789

UW SITUATIE

Solar Monkey

Hovenierskade 16, Gouda
Wij hebben met de grootste zorg een passend legplan
gemaakt voor uw dak. Op uw verzoek kunnen we dit
uiteraard nog aanpassen.

Terugverdientijd van uw investering

We gebruiken aan de TU Delft ontwikkelde software om uw systeem
exact op maat te maken en te optimaliseren voor uw pand.

Zoninstraling en hoogteprofiel
Hiernaast ziet u een 3D-weergave van de omgeving van
uw pand. Deze gebruiken we voor de berekening van de
instraling van zonlicht en eventuele schaduwval.

Wouter de Klant
Hovenierskade 16
2805 PK Gouda
Nederland
wouter@klant.com

Uw adviseur
Matthijs Groot
matthijs@solarmonkey.nl
030 123 456 789

Zonnewinkel
Oudegracht 251
3511 NM Utrecht
Nederland
KVK 123456789

UW ONTWERP

Solar Monkey

Wij hebben voor u twee systemen ontworpen. Hieronder ziet u een legplan met eigen specificaties en te
verwachten opbrengst.
Ontwerp 1 | €5.000,-

Ontwerp 2 | €7.000,-

Ontwerp 3 | €10.000,-

Panelen				 Panelen				 Panelen				
10 x Solar Edge
10 x Solar Edge
10 x Solar Edge
Totaal watt piek			
5.000

Totaal watt piek			
5.000

Totaal watt piek			
5.000

Type omvormer			
Solar Edge

Type omvormer			
Solar Edge

Type omvormer			
Solar Edge

Verwachte opbrengst 1e jaar		
1.000 kWh

Verwachte opbrengst 1e jaar		
1.000 kWh

Verwachte opbrengst 1e jaar		
1.000 kWh

Verwachte jaarlijkse besparing
€1.000,-

Verwachte jaarlijkse besparing
€1.000,-

Verwachte jaarlijkse besparing
€1.000,-

CO2 besparing
1.000 KG

CO2 besparing
1.000 KG

CO2 besparing
1.000 KG

Totale besparing over 25 jaar		
€10.000,-

Totale besparing over 25 jaar		
€10.000,-

Totale besparing over 25 jaar		
€10.000,-

Terugverdientijd*
5 jaar

Terugverdientijd*
5 jaar

Terugverdientijd*
5 jaar

* Uitgaande van een energieprijs van €0,21 per kWh
In in ultrices orci. Suspendisse volutpat elementum nisi. Praesent viverra rutrum elit, ut fermentum velit
eleifend sit amet. Nullam lobortis non ex vitae vulputate. Nunc et dignissim mauris, eu finibus dolor. In
venenatis ut ligula at lacinia. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam condimentum.
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ZONNEGARANT
Zeker met Zonnegarant

Solar Monkey

Zonnegarant

Doen uw zonnepanelen wat ze moeten doen? Ze
liggen immers in weer en wind op uw dak. Kleine
problemen blijven onopgemerkt of worden grote
problemen over de jaren heen.
Zonnegarant
monitort
en
analyseert
de
prestaties van uw zonnepanelen. Zo heeft u 100%
onafhankelijk inzicht.
Wij signaleren problemen en helpen u actie te
ondernemen. Zo bent u zeker dat uw zonnepanelen
het maximale uit de zon halen en dat ze doen wat de
fabrikant en installateur beloven.

Hoe werkt het?
Onze software berekent automatisch iedere dag hoeveel uw systeem op zouden móeten leveren.
Daarvoor gebruiken we prestaties van vergelijkbare zonnepanelen, weerdata en onze slimme rekenmodellen.
Ieder kwartaal ontvangt u een inzichtelijk prestatierapport.
We hopen natuurlijk dat uw zonnepanelen altijd optimaal presteren. Toch is dat lang niet altijd het geval.
Bij eventuele problemen hoort u het direct. Ook kunnen we adviseren over mogelijke oplossingen.
En als er een installateur nodig is weet u het gelijk.
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VOOR AKKOORD

Solar Monkey
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Over dit aanbod
We gebruiken aan de TU Delft ontwikkelde software om uw systeem
exact op maat te maken en te optimaliseren voor uw pand. Berekeningen
zijn indicatief en gaan uit van €0,21 per kWh.

Datum: 01-01-2019

[Installateur] biedt u de mogelijkheid voor Zonnegarant. Zonnegarant
monitort en analyseert de prestaties van uw zonnepanelen. Zo heeft u
100% onafhankelijk inzicht.

Ontwerp 1 | €5.000,-

Subtotaal		
BTW 			
Totaal 		

€1.000,€1.000,€1.000,-

Ontwerp 2 | €7.000,-

Subtotaal		
BTW 			
Totaal 		

€1.000,€1.000,€1.000,-

Ontwerp 3 | €10.000,-

Subtotaal		
BTW 			
Totaal 		

€1.000,€1.000,€1.000,-

Zeker met Zonnegarant voor €125 per 10 jaar. Dagelijks analyseren we de systeem-prestaties.

VOOR AKKOORD
Compleet opgeleverd, inclusief montagematerialen, connectoren en installatie.
Zet (1) een kruisje bij het gewenste ontwerp en eventueel Zonnegarant en (2) uw handtekening.
Na ontvangst van de ondertekende offerte plannen we met u de installatie.

Naam					 Datum				 Handtekening

