
  * azimuth 180 graden (zuid) / dakhelling 35 graden
** berekening terugverdientijd excl. teruggave BTW
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BT zonne-energie

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de actie “Energie door Zon’’ door het inschrij� ormulier af te geven bij de vrijwilligers van Met elkaar voor 
Mekaar of door het contactformulier op onze website www.btzonne-energie.nl in te vullen (o.v.v. actie Energie door Zon) of te bellen met 
073-8222157 / 06-41454444. BT zonne-energie maakt graag een vrijblijvende afspraak om u te adviseren over uw zonne-energiesysteem. 
Deze actie is geldig t/m vrijdag 11 juli 2014.  
Wacht niet langer en maak van de Gestelse zon uw energiebron!

Full black (mono-zwart) 
Deze pakketten worden samengesteld uit monokristallijnen zonnepanelen van Sunrise solartech gecombineerd 
met een omvormer van Omnik New Energy of Solaredge. Dit is een volledig zwart type zonnepaneel en heeft een 
vermogen van 260 Wp. De panelen worden gemonteerd met een zwart bevestigingssysteem waardoor er een 
esthetisch hoogwaardig aanzicht ontstaat.

Economy (poly-blauw) 
Deze pakketten worden samengesteld uit polykristallijnen zonnepanelen van Sunrise solartech gecombineerd 
met een omvormer van Omnik New Energy of Solaredge. Dit zijn de welbekende standaard blauwe zonnepanelen 
en hebben een vermogen van 250 Wp. Met dit type zonnepaneel heeft u prijstechnisch het meest interessante 
product.

Aan de hand van het programma van eisen van Met elkaar voor Mekaar heeft BT zonne-energie pakketten samen-
gesteld met twee verschillende type zonnepanelen en twee verschillende type omvormers. De standaard omvormer 
van Omnik New Energy is in alle mogelijke situaties zonder schaduwval de oplossing. Voor situaties met meer dan 
25% schaduwval gedurende de dag is het optimizersysteem van Solaredge de toe te passen omvormer.  U heeft de 
mogelijkheid de BTW van de aankoop van uw installatie terug te vorderen, dit voordeel is niet meegenomen bij de 
berekening van de terugverdientijd van de installatie. 

‘‘Energie door Zon’’

BT zonne-energie
uw partner in zonnepanelen

  

Type zonnepaneel    Sunrise 250 Wp poly (SR-P660250)      

Aantal Zonnepanelen   10  14  18  

Vermogen installatie (kWp)   2,50  3,50  4,50  

Energieproductie p/j kWh*   2150  3000  3850

     Pakketaanbieding  Energie door Zon    

Omvormer standaard (Omnik)   € 3.961,--  € 4.936,--  € 5.961,--    

Omvormer schaduw (Solaredge)   € 4.749,--  € 6.014,--  € 7.248,--  

Terugverdientijd installatie**   ± 8/9 jaar  ± 7/8 jaar  ± 7/8 jaar   

Jaarlijkse besparing     € 495,--  € 690,--  € 886,-- 

Jaarlijkse CO2 besparing   1505 kg  2100 kg  2695 kg     

  

Type zonnepaneel    Sunrise 260 Wp mono (SR-M660260-B)      

Aantal Zonnepanelen   10  14  18  

Vermogen installatie (kWp)   2,60  3,64  4,68  

Energieproductie p/j kWh*   2225  3125  4025

     Pakketaanbieding  Energie door Zon    

Omvormer standaard (Omnik)   € 4.214,--  € 5.292,--  € 6.419,--    

Omvormer schaduw (Solaredge)   € 5.000,--  € 6.341,--  € 7.666,--  

Terugverdientijd installatie**   ± 8/9 jaar  ± 7/8 jaar  ± 7/8 jaar   

Jaarlijkse besparing     € 512,--  € 719,--  € 926,-- 

Jaarlijkse CO2 besparing   1560 kg  2190 kg  2820 kg     
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