
Z o n n e p a n e l e n
Imholz-zonnepanelen werkt met uitsluitend 
europese producten. Wij hebben A-klasse 
panelen met 25 jaar vermogens garantie en 
A-klasse omvormers met 10 jaar  garantie. 
Op de constructie van het geplaatste zonne-
systeem bieden wij ook 10 jaar garantie.
Kwaliteit en vakkennis, tegen zeer scherpe 
prijzen, dat is wat wij bieden.

“Het hoogste rendement op uw spaargeld!” 



•  Compleet geleverd, geplaatst en geinstalleerd
•  Direct rendement
•  Binnen 5 tot 7 jaar volledig terugverdiend
•  Topkwaliteit 
•  Vakkundige montage
•  Zeer scherpe prijzen 

Voordelen van zonnepanelen
Gebruik maken van zonne-energie levert natuurlijk een groot voordeel op voor je energierekening. 
Zelfs bij bewolkt weer wordt er stroom opgewekt. Maar zonnepanelen leveren nog veel meer voordelen op. 
Hieronder een overzicht van alle voordelen van zonnepanelen.

Lagere energierekening
Belangrijkste voor u is natuurlijk dat de energierekening omlaag gaat. Met zonnepanelen bent u niet meer 
afhankelijk van uw energieleverancier en heeft u geen last van de stijgende energieprijzen. Wordt er meer 
zonne-energie opgewekt dan u verbruikt dan krijgt u een vergoeding van uw energieleverancier.

Goed voor het Millieu
Zonne-energie is schoon en duurzaam. De regering wil dat Nederland meer gebruik gaat maken van duur-
zame groene stroom. Zonne-energie is hier de perfecte manier voor. Tevens zorgen zonnepanelen voor een 
vermindering van de CO2 uitstoot.

Verhogen de waarde van uw huis
Zonnepalen verhogen de waarde van een huis net zoals spouwmuurisolatie, zuinige CV ketel en dubbel glas 
omdat je energielabel van je huis stijgt. Tevens zorgen zonnepanelen voor lagere maandlasten, wat ook weer 
interressant is voor de potentiele eigenaar.

Rendement van zonnepanelen
De terugverdientijd van zonnepanelen ligt gemiddeld tussen de 5 en7 jaar. 
De levensduur van zonnepanelen ligt tussen de 30 - 40 jaar. Het rendement 
van 10 zonnepanelen van 250wp is na 25 jaar minimaal € 12.500 .

i:    www.klusideeen.nl
e:   imholzmontage@klusideeen.nl

IMHOLZ  installatietechniek en montage
Nijverheidstraat 6c  3144CL Maassluis
mobiel  0626142506  tel:  010-7860920
	 									•		•		•
IMHOLZ  Gemeenlandsedijk Noord 11 
3216 AG   Abbenbroek

Vraag vrijblijvend een offerte aan of als u 
meer wilt weten, neem dan gerust contact 
met ons op, wij helpen u graag verder.


