
DOE-HET-ZELF-PAKKET
ZONNEPANELEN

Zelf gratis stroom opwekken met 
het uitgekiende zonnepakket van 
Zonnepanelen Vlaardingen BV en 
www.ZelfuwStroom.nl

Slim investeren in uw stroom en 
duurzaam besparen de komende 
tientallen jaren.

Wij hebben een kwaliteitspakket 
samengesteld dat o.a. geschikt is 
voor (huur)woningen, schuren en 
balkons. Duurzaamheid, garantie 
en opbrengst staan hierbij centraal.

Via ZelfuwStroom tijdelijk € 90.-
korting op de prijs van € 849.-
U betaalt nu € 759.-

Bestel op: www.ZelfuwStroom.nl

Dit is mogelijk omdat dit pakket de 
vergelijking kan doorstaan en omdat 
er ruime belangstelling voor bestaat.

Bezoek onze website voor een filmpje 
van het pakket op de DakAkker in het 
centrum van Rotterdam. Aanbevolen 
door Wouter ’De Groene Klusjesman’.

www.ZelfuwStroom.nl

ZelfuwStroom brengt kwaliteit zelfbouwproducten. Dit pakket is één van de eerste 
kwaliteit dubbel glas Doe-het-zelf-pakketten en is uitgevoerd met 2 omvormers. 
ZelfuwStroom is onderdeel van BrightSun. Deze scherpe prijs is mogelijk door  
efficiënte samenwerking met Zonnepanelen Vlaardingen BV. 

ZONNE-ENERGIE
Doe-het-Zelf

www.ZelfuwStroom.nl
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DOE-HET-ZELF-PAKKET

• 2 x DMEGC mono kristallijne glas-glas panelen 
Kleur: zwart DMG285M6-60BT 285 Watt piek 
Zwart aluminium frame 1664 x 998 x 40 mm  
15 jaar productgarantie en 
30 jaar opbrengstgarantie (80% power output)

• 2 x ENPHASE Micro-Omvormer M250 
20 jaar product garantie fabrikant

• 1 x Trunk kabel
• 1 x Eindstop
• 1 x Aansluitsnoer 5 meter

Elk paneel heeft een omvormer. Dat geeft een maximale opbrengst en bedrijfs-
zekerheid (de optimale oplossing). Optimizers zijn niet nodig. Geen centrale 
omvormer in uw huis.

DMEGC levert hoge kwaliteit glas-glas zonnepanelen. De zonnecellen zijn inge-
sloten tussen 2 glasplaten. Bestand tegen beschadigingen van hagel en andere 
weersinvloeden.

Wilt u het zonnepakket eerst zien, kom dan gerust langs in onze showroom.  
Hebt u advies nodig om het pakket zelf te installeren dan kunt u voor een  
vriendelijke prijs gebruik maken van onze adviesdienst.

Bezoek onze website:
www.ZelfuwStroom.nl

Wij zijn de lokale zonnepanelen installateur. Ons bedrijf is gespecialiseerd 
in de betere kwaliteit glas-glas zonnepanelen. Wij gebruiken duurzame en 
betaalbare producten en geven u eerlijk advies, dat is onze missie.

Wij werken samen met de Woonwijzerwinkel, Kwaliteit voor Installaties 
Nederland, Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen, MaterialenPaspoort. 

We zijn kwaliteitspartner in productkeuze, ontwikkeling en begeleiding bij 
projecten. Wij beoordelen installaties, geven adviezen, taxaties en zorgen 
voor onderhoud en reiniging van zonne-energie-installaties.

Als eerste in Nederland werken wij met het Zonne-Installatie-Paspoort.  
We hebben meegewerkt aan de realisatie ervan. U weet hiermee waar 
een geleverde installatie uit bestaat en hoe deze werkt. Dit landelijk  
ingevoerde paspoort is gratis voor consumenten.
 
Hebt u vragen over het pakket, meldt u aan op www.ZelfuwStroom.nl
dan wordt u op een voor u geschikt tijdstip teruggebeld. 

Ons bedrijf met showroom is aan de Schiedamseweg 25 (3134 BA) bij 
het centrum van Vlaardingen. Ma. t/m za. 11.00-15.00 uur.

Tot ziens,
Bob Meulendijk

Zonnepanelen plaatsen en de stekker in het 
stopcontact (t/m 2 panelen is toegestaan).

• Hoge opbrengst en korte terugverdientijd
• Overal te plaatsen gemakkelijk uit breiden
• Gewoon meenemen als je gaat verhuizen
• Tientallen jaren eigen stroomleverancier

Topkwaliteit. Moderne 
glas-glas zonnepanelen.

Met 2 beginnen en later
modulair uit te breiden.


