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Zonnepanelen
koop je
gewoon
online!

Zonnepanelen bestellen is nog nooit zo gemakkelijk
geweest als vandaag. Met de nieuwe tool van IZEN
weet je in een handomdraai of zonne-energie ook voor
jouw huis de beste oplossing is. Daarmee zijn we de
snelste installateur van het land!

www.izen

-zonnepa

nelen .be

Kom, je zou al in de
zetel moeten liggen!
Groenestroomcertificaten, omvormers, terugverdientijden en terugtellende meters – wie
voorzichtig denkt aan zonnepanelen, wordt
doorgaans gebombardeerd met een resem ingewikkelde termen, die alle zin in zon op het
dak prompt ontnemen. Terwijl het eigenlijk heel
eenvoudig is. De investering en de prijs van de
installatie van de panelen liggen vast. En zonnepanelen zijn intussen ingeburgerd genoeg om
te weten wat de gemiddelde opbrengst ervan is,
zelfs in dit regenachtige Belgenland. Daarom
hebben we bij IZEN beslist om jullie zelf alle nodige tools in handen te geven om te beslissen of
je ook zonnepanelen wil aanschaffen. Vanuit je
zetel, zonder verkoopspraatjes of ingewikkelde
berekeningen.
Wie naar www.izen-zonnepanelen.be surft, weet
voortaan in een handomdraai hoeveel de zonnepanelen op zijn of haar dak zouden kosten, en
wat ze opbrengen. Precies. Het enige wat we nodig hebben zijn de afmetingen van het dak, hoe
schuin het is, en waar het zuiden ligt. Op basis
daarvan berekent onze nieuwe online tool hoeveel panelen er op het dak kunnen en wat de
netto-opbrengst is van de installatie op 25 jaar
tijd. Heb je via een groepsaankoop van de overheid of het werk recht op een scherpe prijs, dan
voer je de kortingscode gewoon in. En om te bewijzen dat het resultaat geen loos cijfer is, krijg
je meteen een offerte gegenereerd. Niemand op
de Belgische markt doet dat sneller.
Bevalt de offerte, dan maak je via dezelfde tool
meteen een afspraak met onze inspecteur, die
de gebruikte gegevens komt overlopen. Hop, en
er staat meteen een installatiedatum klaar. Zonnepanelen installeren was nooit zo gemakkelijk,
net omdat je alles in de hand hebt. Kom, je zou al
in de zetel moeten liggen!
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