
 

 
 
 

 

Zonnige Zomeractie EnergieRijke Sloten 

Collectieve Inkoopactie – Aanbieding zonwering 
 
Het leveren en monteren van rolluiken of screens en horren.  
 
Deze prijs is gebaseerd op een voorbeeldwoning aan de Karpersloot waarbij het gaat om 
materialen voor twee ramen met afmetingen: 1500 x 1625 mm. 
 
Onderstaande prijzen zijn dus een indicatie: 
 
Optie 1 
Het leveren en monteren van 2 inklemhorren van Unilux, kleur wit (RAL 9010), gaas zwart  
ad € 284,00 incl. btw. (Hor maat is 695x1375mm) 
 
Optie 2 
Het leveren en monteren van 2 rolluiken, kleur wit (RAL 9010), bediening met koord  
ad. € 1.035,00 incl. btw. 
 
Optie 3: 
Het leveren en monteren van 2 rolluiken, kleur wit (RAL 9010), bediening met motor op 
wandschakelaar (of handzender meerprijs €22,00)* 
ad. € 1.147,00 incl. btw. 
 
Optie 4: 
Het leveren en monteren van 2 screens, kleur wit (RAL 9010), doek nader te bepalen, bediening 
met koord  
ad. € 956,00 incl. btw. 
 
Optie 5: 
Het leveren en monteren van 2 screens, kleur wit (RAL 9010), doek nader te bepalen, bediening 
met motor op wandschakelaar (of handzender meerprijs €22,00)* 
ad. € 1.068,00 incl. btw. 
 
Korting 

Bij het afnemen van minimaal 2 screens of rolluiken wordt een korting van € 50,00 gegeven, bij 
elk volgend product nog eens € 25,00. (b.v. bij minimaal 4 producten is de korting € 100,00). 
De korting is nog niet berekend in bovenstaande prijzen. 
 
*Extra mogelijkheid: 
Rolluiken en screens op ZONNE-ENERGIE. 
 
 



 

 
 
 
 
Bij een rolluik of screen op zonlicht hoeft er niet door het kozijn geboord te 

worden om de elektriciteit aan te sluiten. Bij stroom uitval blijft het scherm werken. Het 
zonnepaneel hoeft niet in het directe zonlicht geplaatst te worden. Daglicht is voldoende voor 
het opladen van de accu. Een volle accu kan 300 rolluik bewegingen geven (150x op- en neer). 
Dit geeft een meerprijs van ongeveer € 150,- per scherm. 
 
 
Wat gebeurt er na aanmelding? 
Als je je aanmeldt voor deze actie komt de leverancier eerst bij je thuis om jouw wensen door te 
spreken, de ramen en deuren op te meten om daarna een op maat offerte voor jouw huis en 
situatie te maken. 
 
Nadat je akkoord bent gegaan met de offerte vraagt de leverancier een aanbetaling te doen 
á € 150.  
 
 
N.B. De zonwering-leverancier is een lokale ondernemer en geselecteerd door de wijkbewoners 
zelf. 
 
Disclaimer: EnergieRijk Houten is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de selectie van en 
afspraken die met deze ondernemer zijn gemaakt.  

 
 
Deut Zonwering 
Zonnebloemstraat 16 
3434 VB NIEUWEGEIN 
Tel: (06) 8395 9290 
E-mail info@deutzonwering.nl 
www.deutzonwering.nl/zonwering/rolluiken 
 
 
 

Aanmelden t/m 30 juni 2022 
Meer info: www. energierijkhouten.nl/energierijke-sloten-zonwering 
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