
       

 

Collectieve Inkoopactie- Heel Houten in de Zon - 2021 
Leverancier 2: juni-juli-half augustus 2021 

  

De collectieve inkoopactie zonnepanelen van Energierijk Houten i.s.m. Coöperatie Duurzaam 
Eiland loopt van 1 april t/m 15 oktober 2021. Iedere twee maanden wordt gewerkt met een 
andere leverancier.  
 
• April-mei 2021: Leverancier 1 
• Juni-juli-half augustus 2021: Leverancier 2: Duurzame Energie Partner, zie onder 
• Half augustus-september-half oktober 2021: leverancier 3 
 
Energierijk Houten heeft een fictieve standaardsituatie ontworpen op grond waarvan DE 
Partner een concurrerende aanbieding heeft gemaakt. 
 
Indicatieve prijs voor collectief Houten (na een maatwerkbezoek bij de klant volgt een 
vrijblijvende definitieve offerte): 
 
De standaard-aanbieding van Duurzame Energie Partner betreft een zonnesysteem 
bestaande uit 10 panelen en een  omvormer van een hoge kwaliteit en volgens 
onderstaande specificatie. Het betreft een standaardinstallatie op een schuin dak van ca. 35 
graden op het zuid westen zonder schaduw, met twee rijen van 5 panelen in portrait 
opstelling.  
De opbrengstprognose is 2.950 kWh per jaar. De werking en de opbrengst van het systeem 
zijn via de monitoring app op smartphone, tablet, of computer uit te lezen. Eventuele 
additionele kosten voor aanpassingen in de groepenkast zijn niet in de vermelde prijzen 
opgenomen. 

 
DE Partner geeft ruime garantie op de geleverde producten: 

• Op de zonnepanelen en omvormers wordt een productgarantie gegeven van 10 of 12 
jaar. Voorts een vermogensgarantie van 90 % na 10 jaar en 84 % na 25 jaar. Mocht 
een klant kiezen voor Micro-omvormers dan geldt daarvoor een garantietermijn van 
25 jaar 

• Op alle onderconstructiesystemen geldt een garantie van tenminste 20 jaar.  

• Andere merken zonnepanelen zijn ook beschikbaar.  

DE Partner 

10 panelen Longi Solar 360 Wp All Black +   

Omvormer Growatt MIC 3300 TL-X € 2.152 

Montage materiaal + werkzaamheden € 1.099 

    

5% korting Collectieve inkoop ERH - € 163 

    

Totaal excl. BTW € 3.088 

BTW € 648 

Totaal incl. BTW € 3.736 



       

 
Belangrijk om te weten: 
 
- Via deze inkoopactie is het mogelijk maatwerk zonnesystemen te kopen, volledig  
aangepast op jouw woning.  
- Als je je aanmeldt voor deze actie, komt de leverancier ter plekke kijken en ontwerpt hij in  
overeenstemming met jou een installatie. Dat kan ook zijn met een ander aantal en type  
zonnepanelen en omvormers. Na het maatwerkontwerp ontvang je een vrijblijvende offerte  
van de leverancier.  
- Ook bij een configuratie die, door maatwerk van de situatie bij de klant, afwijkt van de  
standaard-situatie zal Duurzame Energie partner een collectieve inkoopkorting geven van 
5%. 

 
 
              DE  Partner 

Bedrijfsweg 11 
3831 KE Leusden 
033  494 13 96 

 
info@departner.nl 
www.departner.nl 

 
 
 

Aanmelden vanaf 1 juni 2021 t/m 15 augustus 2021 via:  
www.energierijkhouten.nl/heel-houten-in-de-
zon/zonnepanelen/ 
  
of www.jouwhuisslimmer.nl/energierijk-houten 
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