
  
 

 
 

Zonnige Zomeractie EnergieRijke Sloten 
Collectieve Inkoopactie – Aanbieding zonnepanelen 

Heel Houten in de Zon 
 

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 zuidwesten zonder schaduw, met twee 
rijen van 5 panelen in portrait opstelling.  
De opbrengstprognose is 3.050 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. 

 
Het betreft een indicatieve prijs voor de Collectieve Inkoopactie. 
Na een huisbezoek bij de klant volgt een vrijblijvende definitieve maatwerk offerte waarin alle 
specifieke wensen en de besproken wensen zijn verwerkt. 
 
DE Partner geeft ruime garantie op de geleverde producten: 

• 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. 

• Als een klant kiest 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. 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 t/m 30 juni 2022 via: 
www.energierijkhouten.nl/energierijke-sloten-zonnepanelen  

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 (prijspeil 20-04-2022) € 4.635 
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