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*** Premium zonnepanelen installatie met 10% korting op de “GA GOED” actie ***

Panelen

vermogen
Watt

omvormer

340Wp
Full black

300/ 310Wp
Black

vermogen
Watt

6 panelen

2040

SMA 1,5

1 fase

€ 3.250,00

€ 2.790,00

1860

8 panelen

2720

SMA 2,5

1 fase

€ 4.080,00

€ 3.720,00

2480

10 panelen

3400

SMA 3.0

1 fase

€ 5.100,00

€ 4.650,00

3100

12 panelen

4080

SMA 3.6

1 fase

€ 6.120,00

€ 5.580,00

3720

14 panelen

4760

SMA 4.0

1 fase

€ 7.140,00

€ 6.510,00

4340

16 panelen

5440

SMA 5.0

1 fase

€ 8.160,00

€ 7.440,00

4960

18 panelen

6120

SMA 5.0 STP 3 fase

€ 9.180,00

€ 8.370,00

5580

20 panelen

6800

SMA 6.0 STP 3 fase

€ 10.200,00
**indicatie**

€ 9.300,00
**indicatie**

6200

Prijzen zijn incl: 10% Ga Goed kortingsactie, elektra, steigers, montage en kostenloze BTW terugave.
Prijzen zijn excl. BTW

Warmtepompen
De Elga Hybride pomp voor verwarming
Deze pomp zetten we in bij woningen die niet geheel
over kunnen op een warmtepomp vanwege het
ontbreken van een vloerverwarming en bij matige
isolatie van de woning.
Kostenindicatie incl. b.t.w. Netto na subsidie:

€ 3300,-

De MERCURIA warmtepomp voor verwarming en tapwater
Met deze pomp vervangen we uw cv ketel en bent u volledig gasloos.
Een goed geïsoleerde woning is wel een vereiste.
Kostenindicatie voor een 8KW pomp na ontvangen subsidie: € 6500,-

De Atlantic warmtepompboiler 200 / 270 L
Een kleine warmtepomp verwarmt uw tapwater met de
waardevolle warme lucht die wordt afgevoerd door de MV box.
In de zomer kan deze afgekoelde lucht gebruikt worden
om de woning te koelen.

Kostenindicatie: € 3600,- na ontvangen subsidie.

Een zonneboiler is uitermate geschikt om bij voldoende
daglicht het buffervat te verwarmen. Mocht er te weinig
zon zijn dan springt de ketel bij.
De zonneboilers kunnen ook in combinatie met een
CV ondersteuning werken en zo het gasverbruik verlagen.
Kostenindicatie voor een 120L boiler en 1 collector:
€ 2500,- na ontvangen subsidie.
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