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€
Profiteer van
de eindeloze
kracht van de
zon!

Is uw interesse gewekt?

Zonnepanelen
zonder
investering?
Het kan echt!

Monitorweg 50, 1322 BJ Almere
Telefoon 036-7601018
E-mail info@desolarstudio.nl

Wij komen graag kosteloos en vrijblijvend bij u langs
om precies uit te rekenen hoe voordelig zonne-energie
voor u is! Vul de bijgevoegde antwoordkaart in
of bel: ons team staat voor u klaar op
036-7601018.

Of maak snel en zeer
gemakkelijk een afspraak
op www.desolarstudio.nl
(scan de QR-code)

w w w.desolarstudio.nl

De SolarStudio werkt
uitsluitend met zonnepanelen
van Duitse topkwaliteit:

w w w.desolarstudio.nl

Verdien met zonnepanelen

Waarom kiezen
voor de SolarStudio?

De SolarStudio biedt u
een speciaal betaalconcept

Voordelen op een rij
De SolarStudio levert de hoogste
kwaliteit zonnepanelen en zorgt voor een
perfecte oplevering en nazorg. Wij werken
met een vast montageteam van erkende
gecertificeerde vakmensen.

Zonne-energie is schoon, puur, duurzaam, onbeperkt en gratis.
Ideaal toch? Met de SolarStudio profiteert u optimaal van
zonnepanelen op uw dak, zonder dat het u extra geld kost.
Met eigen zonnepanelen heeft u dubbel
rendement. Hoe? U bespaart op uw
energiekosten. Sterker nog, u heeft 30 jaar
gratis stroom. En: uw geïnvesteerde geld
levert met de huidige lage rente meer op
dan wanneer het op een spaarrekening
staat. Tel uit uw winst!
Geen spaargeld nodig
De SolarStudio brengt zonne-energie
voor u binnen handbereik. Oók als u
zelf de financiële middelen niet heeft.
De SolarStudio heeft namelijk een eigen
betaalconcept: zonnepanelen zonder
investering. Het bedrag dat u nu maandelijks aan uw energieleverancier betaalt,
is ongeveer even hoog als wanneer u
investeert in éigen zonnepanelen. Het kost
u maandelijks dus geen extra geld.

•
•
•
•

Wij regelen alles voor u
De SolarStudio regelt alles voor u: na een
technische inspectie plaatsen we het
bestelde zonnesysteem binnen een dag,
zonder hak- en breekwerk. Inclusief een
volledige inspectie na één jaar en uiteraard
30 jaar garantie op de opbrengst.

•
•

€
€
€ €

Laat ons
berekenen
hoeveel u kunt
besparen!

•
•

Veel tevreden klanten
gingen u voor!
Volledig zwart van kleur
(frame, achterkant, busbars boven en onder)
Ontspiegeld mat glas
Gewalst en gepantserd glas

De allernieuwste generatie glas-glas zonnepanelen
van een ultramoderne fabrikant en marktleider

Zo’n 400 klanten beoordelen de SolarStudio
gemiddeld met een 8,9. Maar liefst 99%
beveelt de SolarStudio aan bij anderen.
‘Betrouwbaar’, ‘werkt snel’ en ‘komt na wat
wordt beloofd’ – zo ervaren onze klanten de
SolarStudio.

klanten
vertellen

DSE Zonnepanelen bieden een maximaal
rendement, zijn brandveilig, ultrasterk en
uitstekend bestand tegen extreem weer –
zo is uitgebreid getest. Met een levensduur
van 50 jaar zijn ze bovendien extreem
duurzaam. Ze worden in meer dan
45 landen wereldwijd succesvol toegepast.

9,1
30 JAAR VERMOGENS- EN
PRODUCTGARANTIE
“Goed no-nonsense
advies. Helder en duidelijk
verhaal. Monteurs zijn
snel en professioneel.”
Linda en Michel uit Mijdrecht
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De SolarStudio werkt uitsluitend met de
nieuwste generatie glas-glas zonnepanelen
van DSE: een ultramoderne fabrikant en
marktleider in hoogkwalitatieve zonnepanelen in Duitsland, met een hoofdkantoor
in Wismar en filialen in Nederland, België,
Frankrijk, Engeland, Italië en Spanje.

Géén spaargeld nodig
Duitse glas-glaspanelen
Panelen zijn als beste getest
Minimaal 30 jaar gratis
stroom
30 jaar vermogens- en
productgarantie
Waardestijging van uw
woning
BTW-aftrekbaar
De SolarStudio regelt alles
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Laatste generatie
PERC zonnecellen

Lees alle reviews op
klantenvertellen.nl

