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Zonnestroom in uw huis
zonder investering
VANAF NETTO € 0,- PER MAAND*
*OP BASIS VAN HUIDIGE ENERGIETARIEVEN



Laat uw dak renderen,
gebruik uw eigen energie!

Een schone milieuvriendelijke toekomst begint bij jezelf. Dutch     
Solar Energy biedt u zonnepanelen op uw woning op basis van een 
leasecontract. Een snelle en voordelige manier voor de realisatie 
van zonnestroom binnen uw woning.

Voordelen
- Een betrouwbaar zonnestroomsysteem op uw huis.
- Directe besparing op uw energierekening.
- Waardestijging woning, uw energielabel verbetert
 met 1 tot 2 stappen.
- Na beëindiging van de huurperiode wordt het uw eigendom
  en kan u nog jaren profiteren van gratis opgewekte energie.
- Recht op teruggave BTW.
- Uw zonnestroomsysteem gegarandeerd rendabel met
 hoge kwaliteit zonnepanelen.
- Uw zonnestroomsysteem kan ook gedurende de lopende
 huurperiode gekocht worden.

Voor wie?
- Huiseigenaren.

Voorbeeld indicatief 
14 panelen opbrengst 3500 kWh/jaar

Zonne-energie is een bewezen techniek, uw installatie heeft een 
levensduur van 25 tot 30 jaar. Dit betekent dat u na de huurkoop 
periode nog 15 tot 20 jaar profiteert van gratis opgewekte energie 
binnen uw huis.

Looptijd 
overeenkomst

10 jaar
 7 jaar
 5 jaar

Bruto huur
per maand

€  60,00
€ 77,50
€ 102,50

Besparing
per maand

€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00

Netto huur
per maand

€  0,00
€ 17,50
€ 42,50

Onze missie is “zonnestroom mogelijk maken voor iedereen”.

Onze klanten aan het woord
“We hebben gekozen voor zonnepanelen van Dutch Solar Energy. Zij 
kwamen met een helder verhaal, hebben ons goed geadviseerd en 
vervolgens een scherpe prijs geoffreerd. Het zijn totaal 20 panelen 
geworden, die mooi geplaatst konden worden op ons platte dak. We 
zijn nu ruim een jaar verder en kunnen zeggen dat onze maandelijkse 
energiekosten omlaag zijn gegaan en de panelen de geschatte 
opbrengst gegenereerd hebben, zoals vooraf aangegeven door de 
adviseur van Dutch Solar Energy.”

Fam. Dragt, Breda


