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AANGENAAM
ZELF ZONNESTROOM OPWEKKEN

AANGEMELD, EN NU?

Sinds 2014 is QIES actief als leverancier, projectontwikkelaar en EPC-contractor, gespecialiseerd in energieprojecten 
met de focus op industriële zonnepaneel projecten, ledverlichting op maat en elektrisch verwarmen. Bij QIES werkt een 
team van negen gedreven mensen met veel kennis op gebied van elektrotechniek, elektronica en natuurkunde. Door 
alle kennis van ons team te bundelen kunnen we u voorzien van een goed en eerlijk advies. We houden van ons vak en 
vinden het fijn onze passie met u te delen. 

Met het juiste advies is de investering snel terug verdiend. Onze engineers werken met professione-
le software als PV-SOL en PV-GIS. Hiermee maken ze berekeningen om te zien hoeveel energie uw  
zonnepanelen jaarlijks zullen opleveren en wat de verwachte terugverdien tijd zal zijn samen met de reductie op 
uw CO2 uitstoot. Wanneer de opdracht aan ons verstrekt is maken onze projectleiders een planning voor de uit-
voering van het project. Zo heeft QIES vorig jaar in heel Nederland al duizenden zonnepanelen geplaatst en via  
Energie Gilze Rijen (EGR) meer dan honderd woning eigenaren in de regio voorzien van zonnepanelen. . 

QIES voorziet u graag van een goed advies. Er zijn veel aanbieders van zonnepanelen die, zonder bij u thuis te komen, 
op basis van een satellietfoto een offerte voor u maken. Een goede offerte kan nooit worden gemaakt zonder eerst bij 
u thuis te komen kijken. Zo voorkomen we nare verassingen waardoor u alsnog duurder uit bent dan in een offerte was 
aangeboden. Het maken van een goede offerte voor het plaatsen van zonnepanelen is maatwerk en kost tijd, er komt 
altijd meer bij kijken dan u denkt.

U heeft zich via EGR aangemeld en daarom hoeft u niet de standaard offerte kosten te betalen á   
€ 200,-. Er zal met u een afspraak worden gemaakt wanneer een van onze adviseurs bij u thuis komt  
kijken. We noemen dat een schouw. Tijdens de schouw worden de verschillende opties doorgesproken. 

Tijdens deze schouw luisteren we naar uw vragen en bekijken we waar de zonnepanelen het beste gemonteerd  
kunnen worden. We overleggen met u wat de beste plaats zou kunnen zijn om de omvormer te plaatsen en hoe de 
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bekabeling naar de meterkast gaat lopen. Ook nemen we de schuinte van uw dak op, zodat onze software kan  
berekenen wat de beste instraalhoek is ten opzichte van de zon. Nadat we alle gegevens hebben verzameld hebben 
we al een aardige inschatting wat een systeem voor u gaat kosten en kunnen we ook vertellen wat uw systeem jaarlijks 
gaat opleveren. Wanneer u zich kunt vinden in de prijsindicatie en graag een uitgewerkt voorstel wilt, krijgt u van ons 
een orderbevestiging. Zodra de orderbevestiging ondertekend retour is ontvangen maken we uw offerte tot in detail. 
Op deze manier kunnen we voor u de beste en eerlijkste aanbieding maken. De uiteindelijke prijs zal nooit meer dan 
5% afwijken van de indicatie prijs. 

In sommige situaties heeft het geen zin om zonnepanelen te plaatsen doordat de ligging van het huis ten opzichte van 
de zon niet gunstig is. Of doordat u niet voldoende panelen kwijt kunt. Het duurt dan vele jaren langer voordat u genoeg 
stroom heeft opgewekt voordat u uw investering terug heeft verdiend. Ook dat vinden wij niet meer dan eerlijk om 
aan te geven. De laatste jaren zijn zonnepanelen efficiënter en goedkoper geworden. Een lage prijs zegt niet alles, een  
goede prijskwaliteitverhouding is veel meer van belang. Hierdoor is uw investering sneller terugverdient.

Door dit jaar de installatie door ons te laten verzorgen heeft u de mogelijkheid om de BTW hierover vergoed te krijgen. 
Vandaar dat wij in de aanbieding de BTW gespecificeerd hebben. Uw netto investering is daardoor ongeveer 21% 
minder (excl. Energie forfait van €20 per 1000Wp). Vraag uw adviseur voor meer informatie.

Mocht u akkoord gaan dan wordt er een officiële offerte voor u gemaakt. Tijdens de schouw kunnen we een voor-
stel opstellen, die vervolgens tot in detail wordt uitgewerkt. Wanneer u, bij akkoord 40% aanbetaald ontvangt u als  
extraatje een heel staatslot met jackpot cadeau.
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S 16100 gemiddelde CO2 besparing met 15 panelen per jaar in autokilometers. 

25 Minimale gegarandeerde werking van panelen in jaren.

3 Jaar tot een paneel CO2 neutraal is.

577 Procenten toegenomen efficiëntie van zonnepanelen sinds 1970.

SUPER! DAN GAAN WE VOOR U AAN DE SLAG.



16 zonnepanelen
+/- 4600 kWh energieopwekking

12 zonnepanelen
+/- 3400 kWh energieopwekking

We werken o.a. met de producten van de merken SolarEdge en  
Growatt. Deze gevestigde merken hebben een goede staat van dienst 
en zijn marktleiders in hun discipline en techniek. Het verschil tussen 
deze 2 soorten systemen is eenvoudig: schaduw. Op sommige daken 
vallen delen in de schaduw die niet altijd te voorkomen zijn. SolarEdge 
biedt dan de oplossing om toch van zonne-ernergie te kunnen profite-
ren. Schaduwvrij dak? Dan is Growatt perfect voor u!

INCLUSIEF:
Solar Edge omvormer i.c.m. Omtimizers 
Montageset voor schuin dak.
Bekabeling panelen naar omvormer + meterkast 
Werkschakelaar.
Montage en aansluiten in de meterkast.

INCLUSIEF:
Growatt stringomvormer 
Montageset voor schuin dak.
Bekabeling panelen naar omvormer + meterkast 
Werkschakelaar.
Montage en aansluiten in de meterkast.

Optioneel bieden we ook vogelwering voor uw zonnepanelen. Dit zorgt ervoor dat vogels geen nesten kunnen maken 
onder uw panelen. Aan het frame van de panelen worden aan de onderzijde borstelstrips geplaatst. Vraag uw adviseur 
voor meer informatie.

*Alle vermelden prijzen zijn ter indicatie en inclusief 21% BTW | Uitgaande van schuin dak met dakpannen | 1-fase omvormer | Gemiddelde kWh opbrengst per jaar

8 zonnepanelen
+/- 2300 kWh energieopwekking

GROWATT PV-SYSTEEM* SOLAREDGE PV SYSTEEM*

€ 4100,-

€ 5330,-

€ 6400,-

architects of energy™

10 zonnepanelen
+/- 2700 kWh energieopwekking

8 zonnepanelen
+/- 2300 kWh energieopwekking

12 zonnepanelen
+/- 3400 kWh energieopwekking

16 zonnepanelen
+/- 4600 kWh energieopwekking

€ 3600,- 

€ 4230,-

€ 4720,-

€ 5930,-

10 zonnepanelen
+/- 2700 kWh energieopwekking

€ 4830,-

ONZE PRIJZEN
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