Ubbink zonnepanelen:
Zorgeloos van subsidie tot
en met installatie

Zonneenergie
volgens
Ubbink

Zonlicht is overal beschikbaar, gratis én uitstekend om te
zetten in elektriciteit. Duurzamer kan uw energie bijna niet
zijn! Een systeem om van zonlicht elektriciteit te maken, is
gemakkelijk te installeren. Bovendien kunnen zonnepanelen
zonder enkel probleem op uw woonhuis geplaatst worden,
onafhankelijk van de dakvorm. Nog mooier: deze vorm van
duurzame energie wordt gesubsidieerd!

Ubbink zonne-energiesystemen,
goed voor uw portemonnee,
goed voor de toekomst!
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1. De zonnepanelen zetten
(zon)licht om in elektriciteit.
2. De omvormer vormt
deze elektriciteit om
naar 230 V/AL.
3. De geproduceerde
elektriciteit wordt via
uw meterkast verdeeld
binnen uw woning. Niet
gebruikte elektriciteit
wordt teruggeleverd aan
het elektriciteitsnet en
verlaagd uw energienota.

Zonne-energie ... úw voordeel, en dat van uw kinderen
Een duurzame toekomst is belangrijk, zeker voor alle
generaties die nog volgen. Maar uw portemonnee
is ook een keiharde realiteit. Ubbink zonne-energie
systemen houden rekening met beide!
Zo geeft een Ubbink zonne-energiesysteem u 12 jaar
gratis stroom. Hoe dit kan? Elk Ubbink zonne-energie
systeem geeft u een gegarandeerde opbrengst van
maar liefst 25 jaar. Gemiddeld verdient u de investering
in 13 jaar terug. Vanaf het 14e tot en met het 25e
jaar heeft u dus ... 12 jaar gratis stroom! En dat bij een
100% groene winning. Met een Ubbink zonne-energie
systeem ziet de toekomst van uw portemonnee én het
milieu er een stuk zonniger uit!
Hoge kwaliteit, ook in de montage
Ubbink is al 100 jaar dé dakspecialist in Nederland. Alle
componenten van Ubbink zonne-energiesystemen zijn
van Nederlands kwaliteitsfabricaat. Resultaat: degelijke
constructie, hoge betrouwbaarheid! Niet voor niets - u
kon het al lezen - kunnen wij de opbrengst van Ubbink
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Uw installateur:

Voor meer informatie: neem contact op met uw installateur.

zonne-energiesystemen over een periode van 25 jaar
garanderen.
En ook over de montage hoeft u niet wakker te liggen.
Uw installateur is door Ubbink getraind in het snel en
foutloos aanbrengen van Ubbink zonne-energiesystemen,
op zowel platte als hellende daken.
Subsidie
Op dit moment is het weer extra aantrekkelijk een
Ubbink zonne-energiesysteem te laten installeren.
De overheid betaalt namelijk een flinke duit mee, in de
vorm van de subsidieregeling ‘Stimulering Duurzame
Energieproductie’ (SDE). De SDE wordt, namens de
Rijksoverheid, uitgevoerd door Agentschap NL. Daar
kunt u ook meer informatie krijgen over het aanvragen
van de subsidie: www.agentschapnl.nl/sde. Ook zijn er
gemeenten en provincies die zonne-energie stimuleren.
Een compleet overzicht van alle subsidies in uw woonplaats vindt u op www.energiesubsidiewijzer.nl.

Voor meer informatie kijkt u op www.ubbink.nl

