
Geachte Mister Summer,
met deze zonnestroom aanbieding maken wij uw woning voor
97 % EnergieNeutraal

-  Flinke besparing op uw energierekening
-  Groene energie via uw eigen dak
-  Scherpe prijs-kwaliteitverhouding
-  ZON7 BTW service regeling
-  Eigen installatie service 
-  100% Transparant
-  De zekerheid van maatwerk, service, garantie en nazorg



Sterk in zonnepanelen

Mister Summer

Zonstraat 10

9618 PA Paneelland

Lelystad, 1 augustus 2018

Geachte heer Summer,

Hartelijk dank voor uw aanvraag voor zonne-energie. We zijn ervan overtuigd dat ook u de

voordelen zult zien van deze onuitputtelijke bron van milieuvriendelijke energie, die u bovendien 

eenvoudig met uw eigen dak kunt oogsten.

Op basis van de bij ons bekende gegevens en uw verbruik van 3000kWh per jaar kunnen wij voor  

u een besparing realiseren van € 612,36 per jaar. Dit wordt mogelijk gemaakt door een zonnestroom 

systeem met een samenstelling van 12 zonnepanelen van het merk en type: 

S-Energy (Samsung) 270 Poly BlackFrame

Vanzelfsprekend kunt u contact met mij opnemen indien u een aanpassing wenst in 

de genoemde aanbieding. Op basis van uw wensen zullen we deze dan aanpassen.

We kunnen ons echter goed voorstellen dat u eerst eens wilt uitzoeken of zonnepanelen

in uw situatie nu echt wel zo interessant zijn.  Hiertoe hebben wij voor u het economisch 

rendement in beeld gebracht. Zo kunt u makkelijk beslissen.

Graag hoor ik van u wanneer we u als klant mogen verwelkomen…

Met vriendelijke groet,

Remko van Vemden

Senior Solar Specialist ZON7

ZON7
Zuiveringweg 94

8243 PE Lelystad

Tel: 085 - 301 00 23

www.ZON7.nl

info@ZON7.nl

http://www.zon7.nl/
http://www.hollandsolar.nl/


T.b.v.: Mister Summer
Zonstraat 10,9618 PA Paneelland

Aantal Omschrijving Garantie Prijs Excl. BTW

12 S-Energy (Samsung) 270 Poly BlackFrame 10 jaar 1.683,20€                    

Oriëntatie: -€                          

1 Goodwe  3000-NS (1mpp) 10 jaar 511,25€                       

-€                              

12 Clickfit landscape 20 jaar 495,00€                       

-€                              

1 Installatie voor 12 panelen 7 jaar 1.026,81€                    

1 Technische Inspectie op locatie

1 Inclusief ZON7 BTW-Service

sub. totaal excl. BTW.

Totaal excl. BTW 3.716,26€                    #####

Long Hot Summer Korting 120,00€                    -
Totaal inclusief 21% BTW. 4.376,68€            

* De btw-teruggave is alleen mogelijk voor Nederlandse particuliere klanten zonder btw nummer

Volledige montage & installatie van het systeem
In bovengenoemde aanbieding is het volgende inbegrepen:

*  Complete installatie van de zonnepanelen door onze eigen installatie teams. 

*  Montage nieuwe groep, werkschakelaar, vereffenen en nette afwerking kabeltraject.

*  Inregelen van de omvormer en activeren van de monitoring (Tablet, PC of Smartphone).

    Onze installatieteams werken volgens de NEN1010-2017 richtlijnen en zijn VCA gecertificeerd. 

Betalingscondities: 

*  Eerste betaling is 30% van het totale factuurbedrag. 

         Deze dient na aanvaarding op de offerte te worden betaald.    Deze dient na aanvaarding op de offerte te worden voldaan.

   *  Tweede betaling is 70% van het totale factuurbedrag. 

    Deze dient binnen 5 werkdagen na oplevering/installatie te worden voldaan.

    Onder voorbehoud van goedkeuring financiering/lening/SVN lening

         ZON7
Voor akkoord: Mister Summer Datum:                Zuiveringweg 94

               8243 PE Lelystad

______________________________ ____/_____/_____                Tel: 085 - 301 00 23

               www.ZON7.nl

Aanbieding is geldig tot: 15-8-2018                info@ZON7.nl

* met de ondertekening van deze overeenkomst verklaart u zich akkoord                KvK nr. 62080563

   met onze algemene voorwaarden                Bank: NL03 ABNA 0524 5661 27

http://www.zon7.nl/voorwaarden/
http://www.zon7.nl/
http://www.hollandsolar.nl/


Uw zonnepanelen legplan

Op basis van de bij ons bekende gegevens en uw verbruik van 3000kWh per jaar hebben we een  

mogelijke zonnestroom aanbieding voor u samengesteld.: 12 zonnepanelen van het merk

S-Energy (Samsung) 270 Poly BlackFrame

LOCATIE

MERK EN TYPE

OMVORMER

Goodwe  3000-NS (1mpp)

INDICATIE JAAROPBRENGST*

2.916 KwH

BESPARING OP ENERGIEVERBRUIK*

97% EnergieNeutraal

Opbrengsten en economisch rendement*

AANTAL PANELEN

stuks

BESPARING PER JAAR*

TERUGVERDIENTIJD*

jaar

ZON7
Zuiveringweg 94

8243 PE Lelystad

Tel: 085 - 301 00 23

www.ZON7.nl

info@ZON7.nl

* Genoemde opbrengstberekeningen zijn ter indicatie. Schaduw kan hier 

eventueel invloed op hebben.

6,1

S-Energy (Samsung) 270 Poly 

BlackFrame

Zonstraat 10,9618 PA Paneelland

Omdat u de BTW kunt terugvorderen is uw terugverdientijd: (€ 3.716 / € 612) derhalve 6,1 jaar. Natuurlijk 

gaat een dergelijk systeem veel langer mee. Realistisch gesproken minimaal 25 jaar. Dit levert u dan 

gedurende 18,9 jaar (zelfs bij gelijkblijvende prijzen) jaarlijks € 612 en in totaal dus:                                                             

€ 11.593 extra op.

12

€ 612

http://www.zon7.nl/
http://www.hollandsolar.nl/


Garantie & Kwaliteit: 
Voor het aangeboden systeem is de garantie als volgt:

* Zonnepanelen: 10 jaar productgarantie

10 jaar opbrengstgarantie van minimaal 90%

25 jaar opbrengstgarantie 80,7%
* Goodwe  3000-NS (1mpp) 10 jaar garantie

* Montagemateriaal: 20 jaar garantie

* Installatie en montage: 2 jaar conform Uneto-VNI + 5 jaar ZON7 garantie  

* Stichting Garantiefonds ZonneEnergie (SGZE) en aangesloten bij Holland Solar

Technische Inspectie:
Om er zeker van te zijn dat een installatie vlekkeloos zal verlopen, vindt er na de aanbetaling 

een technische inspectie plaats. Dit is bepalend of het aangeboden systeem geplaatst kan worden.

Levering:
De montage en/of levering van de installatie zal in overleg met u afgestemd worden. Bij onvoorziene

(weers-)omstandigheden kan het voorkomen dat wij de werkzaamheden uit moeten stellen om de  veiligheid
van onze medewerkers en de kwaliteit van het geleverde werk te waarborgen.

ZON7 BTW-Service, wij bieden u de volledig gratis BTW teruggave service. Een van onze fiscalisten

zal het BTW traject doorlopen met u, totdat u bericht van de belastingsdienst heeft gekregen, dat u aan

uw verplichtingen heeft voldaan en dat u bent uitgeschreven. De BTW die u verschuldigd bent over 

de levering van de stroom zal de Belastingdienst verrekenen doormiddel van een eenmalig forfait 
van € 20,- per 1000 Wattpiek (Wp). B.v. Capaciteit van 2.800 Wp, dus is de verschuldigde btw € 60.

* De btw-teruggave is alleen mogelijk voor Nederlandse particuliere klanten zonder btw nummer

Financiering:

Indien u door ons een financiering wenst aan te vragen dan sturen wij uw aanvraag door

naar onze financieringsmaatschappij. Zij nemen dan contact met u op. 

SGZE:
Omdat ZON7 is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds ZonneEnergie bent u verzekerd van 

kwaliteit en een verzekerde garantie. Niet alleen uw aanbetaling is gedekt maar ook de opvolging van 

garantieafspraken worden door de stichting uitgevoerd als uw leverancier onverhoopt niet meer 

bestaat. Uw garantie is alleen geldig wanneer u in het bezit bent van een geldig garantiecertificaat.
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