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Keuze voor een goede installateur

EnergieRijk Houten heeft dat voor u gedaan



Dubbel voordeel

1. Scheelt zoeken

2. Betere prijs 

•De korting voor deelnemers ERH is 
afzonderlijk op de factuur 
gespecificeerd

•EnergieRijk Houten heeft zelf geen 
financieel belang bij uw aankoop!



Onze selectiecriteria
•De gekozen installateurs hebben de juiste certificeringen

•Heeft goede referenties

•Geeft vooraf advies n.a.v. een “huisbezoek”

•Vrijblijvende offerte na huisbezoek

•Voldoende capaciteit 

• Levert goede panelen

•Geeft garantie op werk en materiaal

•En tegen een goede (collectieve inkoop) prijs

•De Installateur komt uit onze regio



Selectieproces

•Via een longlist van 6 bedrijven

•Naar een short list van 4 bedrijven

•De 4 bedrijven hebben geoffreerd voor een 
standaardsituatie teneinde vergelijking mogelijk te 
maken

•Twee bedrijven zijn geselecteerd voor 3 maand elk tot 
31 oktober



De gekozen installateur per 20 april is:

DE  Partner, de heer Rens Costa
Bedrijfsweg 11
3831 KE Leusden
033  494 13 96
info@departner.nl
www.departner.nl 

• Duurt tot 1 augustus daarna leverancier 2 tot 31 oktober

mailto:info@departner.nl
http://www.departner.nl/


Offerte standaardsituatie De Partner

DE Partner

10 panelen Longi Solar 370 Wp All Black  

Omvormer Growatt MIC 3300 TL-X € 3.434

Montage materiaal + werkzaamheden € 1.445

  

5% korting Collectieve inkoop ERH (incl. btw) -€ 244

  

Totaal excl. BTW € 3.831

BTW € 804

Totaal incl. BTW € 4.635



DE Partner geeft ruime garantie

∙ Op de zonnepanelen en omvormers wordt een productgarantie 
gegeven van resp. 25 jaar en 12 jaar. Voorts een 
vermogensgarantie van 90 % na 10 jaar en 80 % na 25 jaar

∙ Mochten klant kiezen voor Micro-omvormers dan geldt daarvoor 
een garantietermijn van 25 jaar.

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



             Dank voor uw aandacht!

Veel van de genoemde punten kan je teruglezen bij de FAQ Zonnepanelen 
op de website van EnergieRijk Houten

www.energierijkhouten.nl/veelgestelde-vragen/over-zonnepanelen

http://www.energierijkhouten.nl/veelgestelde-vragen/over-zonnepanelen

