Speciaal aanbod ECB-actie
Geldig tot 31 januari 2020
Isolatie

Prijs (indicatief)7

Tussenwoning

€ 700-850

Twee onder een kap

€ 1.250-1.500

Hoekwoning

€ 1.500-1750

Vrijstaande woning

€ 1.750-2.750

Als u wilt
deelnem
en aan
onze spe
ciale actie
?
Kijk dan
op onze
website
ecboxtel. :
nl/actie

Voor niets gaat
de zon op…

		
Solar installatie

Prijs (indicatief)8

Opmerkingen

10x Jinko 320 Wp

€ 3.100 (€ 1,00/kwu)

310 & 315 WP ook beschikbaar

10x Jinko 315 WP Black

€ 3.100 (€ 1,00/kwu)

10x Solarwatt 315 WP glas/
glas9

€ 4.100 (1,35/kwu)

glas-folie product met 15 jaar
garantie ook beschikbaar

8x Sunpower 395 WP

€ 4.900 (€ 1,48/kwu)

Full black ook beschikbaar

9x Sunpower 350 WP

€ 4.600 (€ 1,39/kwu)

Full black ook beschikbaar

en dat geeft
energie!

7 Afhankelijk van isolatieproduct, het aantal renovatieroosters en de bereikbaarheid van de woning.
8 Exclusief BTW prijs. BTW teruggaaf service inbegrepen, werkend opgeleverd.
9 Inclusief gratis Solarwatt “all-risk” polis, waarbij interne microbreukschade onder de dekking valt.

Direct een afspraak maken?
Via www.ecboxtel.nl of bel direct naar Freenergics 0411-689725.

Meer informatie?
0411-689724
(doorkiesnummer 1)
info@freenergics.nl
www.freenergics.nl
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Zonnepanelen

Meer
mfort
woonco e
r
en lage
kosten
energie
Isolatie

Als u de spouwmuur laat isoleren met “Ecoparels Triple Plus” of “Knauf Supafil” glaswol, bespaart u met een relatief kleine investering veel op uw energiekosten. Ook het isoleren van de
kruipruimte kan een grote extra bijdrage leveren.
U bespaart niet alleen geld. U levert ook een positieve bijdrage aan het milieu. Maar misschien
wel het allerbelangrijkste: uw woonconform neemt enorm toe! Waar de muren vroeger koud
aanvoelden, zijn ze straks comfortabel warm!

Voordelen:
a U bespaart op energiekosten met een relatief lage investering. Bij uitvoering van twee
isolatiemaatregelingen komt u in aanmerking voor de SEEH subsidie.
a U scoort beter op het verplichte energielabel bij verkoop van uw woning.
a De isolatiematerialen blijven gedurende de hele levensduur dezelfde prestatie leveren.
a Het uiterlijk van uw woning verandert niet: de boorgaten in de voegen van uw woning worden
op kleur bijgewerkt.

Eigenschappen isolatiematerialen:
a
a
a
a
a
a

Snel en gemakkelijk aan te brengen
Vochtwerend en waterafstotend
Geen schimmels of bacteriën
Milieuvriendelijk (cfk-vrij, chloorvrij en grondwaterneutraal)
Bewezen hoge isolatiewaarden
Brandveilig en zonder verzakking

Gegarandeerd goed!

Onze partner, Vink Isolatie Culemborg, is de specialist als het gaat om kruipruimte- en spouwmuur
isolatie. Nooit meer kou in huis. Vink isoleert de spouw met de materialen van uw keuze. Zij voeren
alle werkzaamheden in eigen beheer uit. Kijk op de achterzijde van de folder voor onze speciale
actieprijzen.

Voor solar werkt de ECB samen met Freenergics b.v. Dé lokale partner voor PV-oplossingen.
Hun integrale aanpak betekent dat u naast een
advies over zonnepanelen, op uw verzoek, de
hele woning door Freenergics bekeken wordt.
Alle mogelijkheden om energie te besparen en
zelf te maken, passeren de revue. De ene woning heeft genoeg aan zonnepanelen, de ander
vraagt om grondigere aanpassingen. De uitkomst is afhankelijk van uw comforteisen, gezinssamenstelling, het toekomstscenario, de ligging van uw woning en uw mobiliteitswensen.
Vervolgens ontvangt u of eerst een Budget
Quote of direct een gespecificeerde offerte.
Kosten en opbrengsten zijn vooraf duidelijk
voor u. Zodat u precies weet waarvoor u kiest.
Het team van Freenergics zorgt voor een professionele uitvoering.
Waarom nu?
•
U kunt de volledige BTW nog terugvragen.
Wij bieden u daarbij hulp. Dit scheelt 21%,
i.e. 1 jaar terugverdienen!
•
Direct een lagere energierekening, dus
beheersing van maandelijkse kosten.

•
•
•
•

Veel hoger rendement dan spaargeld,
maar toch een zeer laag risico!
Direct onafhankelijker van energiemaatschappijen.
Hoger energielabel (1-2 labelsprongen),
betere verkoopbaarheid woning.
Evt. meterkast rennovatie ook nu BTW vrij
uit te voeren

Freenergics, krachtige lokale partner:
•
Integrale visie en advies.
•
Inclusief schouw van uw woning.
•
Bekende lokale partij voor alles tussen
“zonnepaneel” en “Nul-op-de-Meter”.
•
Alles in een hand, lokaal wordt het geregeld.
•
10 jaar kilowattuur prestatiegarantie.
•
Eigen montage teams.
•
Toekomstige nazorg en service bij u in de
buurt.
•
Geselecteerde partner van A-merken als
Solarwatt en Sunpower.
•
Showroom op Ladonk om vooraf zaken te
bezichtigen

Merk:

JINKO

SOLARWATT

SUNPOWER

WP vermogen1

310-325

315

340-400

Productgarantie

10 jaar

30 jaar

25 jaar

Output garantie

25 jaar

30 jaar

25 jaar

Maximale degradatie

0,7% per jaar

0,345% per jaar

0,25% per jaar

Paneel bouw

Glas-folie

Glas-glas

Glas-folie

Hagelbestendigheid

matig

hoog

hoog

Productie per 1000 WP2

950 kwu/jaar

950 kwu/jaar

1050 kwu/jaar

B x L (mm)

1002 x 1665

990 x 1680

1046 x 1690

Bijzonderheden

Tier 13

nvt

Tier 13

Cell contact

5 - Busbar

5 - Busbar

Duurzaamheid

Cradle-to Cradle4

Cell

Full Back Contact
Cradle-to Cradle4

PERC cel5

PERC cel5

MAXEON6

p-type

p-type

n-type

1 Leverbaarheid van specifieke WP vermogen kan (per merk) variëren. Genoemde waarden zijn indicatief. 2 In regio Den
Bosch, zuidelijke oriëntatie, 35 graden inclinatie, vrije horizon, schoon glas. 3 Bloomberg Financials TIER 1 List Solar
Industry, Q3. 4 https://www.c2ccertified.org/get-certified/levels/silver/v3_0. 5 Passivated Emmiter Rear Contact (PERC)
technology. 6 Gepatenteerde SUNPOWER technologie.

