
Beste buur,

Wij, Buurkracht Reek, zijn in de ban van de zon. Wĳ hebben onder de paraplu van Stichting
Dorpsontwikkeling Reek onze buurkracht gebruikt om voor de buurt een zonnepanelenaanbod
te regelen bĳ SolarUnie uit Gemert. Dat is voor jou makkelĳker én voor iedereen voordeliger.
Voor de eerste 50 deelnemers hebben we zelfs nog € 150 extra korting kunnen regelen. Hoe
meer buurtbewoners meedoen hoe groener onze buurt wordt. Doe jĳ ook mee?

Zonnepanelen met burenvoordeel
Om tot een goed aanbod te komen hebben we offertes van leveranciers uit de regio vergeleken
op basis van prĳs, kwaliteit en service. Graag hadden wĳ op een buurtbĳeenkomst van dit
mooie aanbod van SolarUnie verder toegelicht, echter is dat op dit moment i.v.m. Corona
helaas niet mogelĳk. Deze bijeenkomst volgt nog zodra het weer veilig kan. Maar we kunnen
al wel beginnen.

Aanbod
Bovenop de scherpe prĳzen hebben we in een samenwerking tussen de gemeente Landerd en
SolarUnie voor de eerste 50 deelnemers nog € 150 extra subsidie/korting en 2 kaartjes voor
een wedstrijd van Helmond Sport kunnen regelen (lees verderop de voorwaarden). Een
prachtig aanbod dus!

Onderstaande prĳzen zijn compleet, dus zonnepanelen, omvormer, montage en installatie met
een goede en ruime garantie. In een aantal gevallen kan er voor een individuele situatie sprake
zijn van een meerprijs. Ook hierover hebben wĳ duidelĳke afspraken gemaakt met SolarUnie.
In de meeste gevallen kunt u de btw terugkrĳgen. SolarUnie helpt u daarbĳ.

Aantal Paneel Full Vermogen Excl. Btw Incl. Btw Aantal Paneel Full Vermogen Excl. Btw Incl. Btw
Zonnepanelen Black Wp Wp Zonnepanelen Black Wp Wp

8 325 2.600 2.300€ 2.783,00€ 8 325 2.600 2.480€ 3.000,80€
9 325 2.925 2.500€ 3.025,00€ 9 325 2.925 2.703€ 3.270,03€
10 325 3.250 2.700€ 3.267,00€ 10 325 3.250 2.925€ 3.539,25€
11 325 3.575 2.900€ 3.509,00€ 11 325 3.575 3.148€ 3.808,48€
12 325 3.900 3.100€ 3.751,00€ 12 325 3.900 3.370€ 4.077,70€
13 325 4.225 3.300€ 3.993,00€ 13 325 4.225 3.593€ 4.346,93€
14 325 4.550 3.450€ 4.174,50€ 14 325 4.550 3.765€ 4.555,65€
15 325 4.875 3.600€ 4.356,00€ 15 325 4.875 3.938€ 4.764,38€
16 325 5.200 3.825€ 4.628,25€ 16 325 5.200 4.185€ 5.063,85€

Aantal Paneel Full Vermogen Excl. Btw Incl. Btw Aantal Paneel Full Vermogen Excl. Btw Incl. Btw
Zonnepanelen Black Wp Wp Zonnepanelen Black Wp Wp

8 325 2.600 2.875€ 3.478,75€ 8 325 2.600 3.055€ 3.696,55€
9 325 2.925 3.100€ 3.751,00€ 9 325 2.925 3.303€ 3.996,03€
10 325 3.250 3.325€ 4.023,25€ 10 325 3.250 3.550€ 4.295,50€
11 325 3.575 3.550€ 4.295,50€ 11 325 3.575 3.798€ 4.594,98€
12 325 3.900 3.750€ 4.537,50€ 12 325 3.900 4.020€ 4.864,20€
13 325 4.225 3.950€ 4.779,50€ 13 325 4.225 4.243€ 5.133,43€
14 325 4.550 4.150€ 5.021,50€ 14 325 4.550 4.465€ 5.402,65€
15 325 4.875 4.350€ 5.263,50€ 15 325 4.875 4.688€ 5.671,88€
16 325 5.200 4.650€ 5.626,50€ 16 325 5.200 5.010€ 6.062,10€

Serie geschakeldSchuin dak Plat dak Serie geschakeld

Schuin dak Parallel geschakeld Plat dak Paralell geschakeld
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Meedoen?
Blĳf op de hoogte van ons zonnepanelenaanbod. Zoek onze actie in de buurkracht-app en klik
op 'doe mee'. De app is gratis te downloaden in de App/Play-store (zoek op buurkracht). Of
maak meteen een afspraak.

Afspraak maken
Stuur een e-mail dat je aan dit aanbod meedoet aan de leverancier via
buurkrachtreek@solarunie.nl met daarin je NAW-gegevens of meld je aan via
www.solarunie.nl/offerte-aanvraag (actiecode Buurkracht Reek). De leverancier neemt
contact met je op voor een geheel vrĳblĳvend adviesgesprek en offerte op maat. Of bel zelf
naar 0492-331706 (vermeld wel Buurkracht Reek voor de scherpe tarieven).

Voorwaarden extra korting/subsidie

• Offerte aanvraag bĳ SolarUnie onder vermelding van Buurkracht Reek.
• Het adres van de installatie moet binnen de gemeente Landerd liggen.
• De korting/subsidie geldt alleen voor de eerste 50 geaccepteerde offertes uit Landerd.
• Offerte moet geaccepteerd zĳn voor 1-9-2020.
• Installatie binnen de geldigheidsduur van de offerte.
• SolarUnie mag de NAW-gegevens delen met Stichting Dorpsontwikkeling Reek.

Afhandeling van de subsidie/korting

• Direct op de factuur brengt SolarUnie € 50,00 korting in mindering.
• Na installatie van de zonnepanelen geeft SolarUnie periodiek de NAW-gegevens door

aan Stichting Dorpsontwikkeling Reek. Zĳ nemen dan contact op voor de verder
afhandeling van de € 100,00 subsidie.

Daarnaast biedt SolarUnie Buurkracht ook voor de eerste 50 deelnemers uit Landerd ieder 2
Businessclass kaarten voor een thuiswedstrĳd van Helmond Sport aan (SolarUnie is
hoofdsponsor). Dit natuurlĳk onder voorbehoud van beschikbaarheid i.v.m. de Corona-
maatregelen. Ook dit verloopt via Stichting Dorpsontwikkeling Reek.

SolarUnie
Bĳgaand presenteert SolarUnie zichzelf met ook en een voorbeeld van een geheel
vrĳblĳvende offerte.

Energieke groet van het buurtteam!
Nancy Bloemers
Guus Weitzel
Paul van Nierop
Bianca van den Bosch
Agnes Sengers
Gĳs Bossers
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Vanaf 2006 is SolarUnie ac�ef binnen de solar branche. In de jaren die volgden is veel
ervaring met verschillende materialen en daken opgedaan. Inmiddels werken we met een
flinke groep van eigen gekwalificeerde monteurs die het hele land bestrijken.

Sinds onze start hebben we al voor veel en heel verschillende opdrachtgevers mogen
werken. Denk hierbij aan Par�culieren, Bouwbedrijven, Postcoderoos projecten en
Buurkracht projecten. Wij zijn er trots op dat zij onze service gemiddeld met
een 9 beoordelen.

Wij bieden onze opdrachtgevers graag zekerheid. Als u met SolarUnie in zee gaat mag u
rekenen op:

Een persoonlijk en eerlijk advies
Onze vriendelijke adviseurs maken graag een advies op maat, a�ankelijk van uw situa�e en
wensen. Wij nemen de �jd voor u en zijn dagelijks van 8:30 tot 12:00 en 13:00 tot 17:00 op
ons nummer 0492-331706 te bereiken.

Schouwing
Indien gewenst kunnen wij een schouwing bij u uitvoeren. Ons advies is deze schouw al�jd
uit te laten voeren. Op deze manier kunnen we de wensen en mogelijkheden goed
bespreken en meten wij alles goed in. Dit zorgt ervoor dat u nooit achteraf voor
onverwachte kosten komt te staan. Na deze schouwing ontvangt u ons rapport digitaal en
maken we een afspraak voor de montage.

Communica�e
Communica�e is belangrijk: Wij houden u precies op de hoogte van de stand van zaken. We
nemen voor u alles uit handen, zoals het aanmelden bij de energiemaatschappij en BTW
terugvraag regelen. We bellen opdrachtgevers na een installa�e al�jd even om te vragen
hoe ze het hele traject ervaren hebben. Dan vragen wij ook om een rapportcijfer. Met
trots kunnen wij melden dat we met gemiddeld een 9 worden beoordeeld!

Installa�e door vakbekwame installateurs
Onze eigen installa�e-teams werken alles, in samenspraak met u, tot in detail af. Wij zorgen
dat de panelen lijnrecht liggen, de kabels netjes zijn weggewerkt en de omvormer op een
veilige plek hangt. Alles volgens de laatst geldende Normen.

De beste prijs-kwaliteit verhouding
Door het ini�a�ef van Buurkracht Reek hee� u al�jd de beste prijs voor uw installa�e.
Ondanks deze scherpe prijs maken wij al�jd gebruik van hoge A-kwaliteit zonnepanelen en
omvormers. Veiligheid en kwaliteit blij� bij SolarUnie voorop staan.

Op naar een mooie samenwerking. En dat de zon de komende �jd maar veel mag schijnen.

Met zonnige groet,

Team SolarUnie
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