
Verdien geld
met uw dak!

Wist u dat er geld op uw dak ligt? Veel geld zelfs, met een installatie voor 
het omzetten van zonne-energie in elektriciteit van Goossens Electro kan u 
veel geld besparen. Neem vandaag nog contact met ons op, het aanvragen 
van een offerte is volledig gratis en verplicht u tot niets.

Maak vandaag nog een afspraak op 015/22 14 45 
of mail ons op Zonnepanelen@goossens-electro.be.

Nog niet overtuigd?
Wij geven u volgende garanties:
• wij beschikken over de nodige vergunningen om uw installatie te keuren
• fabrieksgarantie 10 jaar lang een opbrengst van minimum 90%
• fabrieksgarantie 25 jaar lang een opbrengst van minimum 80%
• duitse zonnepanelen van uitstekende kwaliteit
• op 4-5 jaar tijd heeft u uw investering reeds terug verdient
• op onze omvormers krijgt u 10 jaar garantie
• op onze zonnepanelen krijgt u 5 jaar fabrieksgarantie

De installatie gebeurt door onze eigen installatieploegen met jarenlang ervaring. 
Iedere werf staat onder toezicht van een werfleider met meer dan 10 jaar ervaring in 
het plaatsen van electrische installaties. Het plaatsen van een standaardinstallatie 
in een privéwoning duurt maximaal 2 werkdagen en daarna beschikt u over een 
volledig afgewerkte installatie en begint u al geld te verdienen!

Goossens Electro BVBA
Eikenbroekstraat 2
2235 Hulshout

tel: 015/22.14.45
GSM: 0495/218.221
fax: 015/22.14.46
info@goossens-electro.be
www.goossens-electro.be



... is een paneel dat zonne-energie opvangt en omzet in gelijkstroom. Een omvormer 
zet daarna de gelijkstroom om in bruikbare wisselstroom. Deze Wisselstroom 
kan in de woning gebruikt worden om alle elektrische toestellen en verlichting te 
gebruiken. Indien er op een zonnige dag meer wisselstroom geproduceerd wordt 
dan er verbruikt wordt levert u stroom aan het elektriciteitsnet en draait uw 
elektriciteitsmeter dus in omgekeerde richting. Het is belangrijk van de grootste 
hoeveelheid aan zonnestraling op te vangen door de panelen naar het zuiden te 
richten.

Info over de leverancier van zonne-energie, onze zon:
• de temperatuur aan het oppervlak van de zon is ongeveer 6.000 graden Celcius
• afstand van de aarde tot de zon is bijna 150 miljoen kilometer
• de zon heeft een gemiddelde diameter van 1 392 000 kilometer 
• de massa van de zon is 332.946 maal de massa van de aarde
• de zon heeft een gemiddelde diameter van 1 392 000 kilometer 
• de massa van de zon is 332.946 maal de massa van de aarde

Hoe verdient u hiermee geld?
• u ontvangt een belastingvermindering van de Federale overheid op 40% van uw 

uitgaven met een maximum van 3.600 €.dit 4 jaar lang (indien u woning ouder 
is dan 5 jaar)

• u betaald minder gemeentebelasting omwille van de belastingvermindering van 
de Federale overheid

• u krijgt eventueel subsidies van uw gemeente
• u ontvangt groenestroomcertificaten van de Vlaamse overheid, per 1.000 kWh 

ter waarde van 350 € en dit gedurende 20 jaar.
• u bespaart geld op uw energiefactuur en u helpt bovendien het milieu

Een zonnepaneel...

• het kadastraal inkomen van uw woning stijgt niet na de installatie van 
zonnepanelen

• zonnepanelen hebben geen onderhoud nodig
• goed voor het milieu, onze panelen produceren geluidloos en zonder schadelijke 

uitstoot energie. 
• u bent minder afhankelijk van een energie-leverancier, prijsstijgingen hebben 

veel minder impact op uw gezinsbudget.
• u beschikt niet over het nodige kapitaal? Geen probleem, vele banken bieden 

een groene lening aan waarbij u 1,5% korting krijgt (die u ook kan inbrengen) 
voor de financiering van energiebesparende uitgaven.

Goed om weten

Over Goossens Electro
• beschikt over een eigen installatiebedrijf
• beschikt over 12 gekwalificeerde en ervaren installateurs
• realiseerde reeds meer dan 150 installaties tijdens de voorbije 2 jaren
• gebruikt steeds materialen van de beste kwaliteit
• actief in het plaatsen van installaties van privé woningen en voor de industrie
• beschikt over de geknipte oplossing voor bijna ieder dak
• doet de installatie van A tot Z
• wij helpen u bij alle papierwerk voor het aanvragen van de bouwvergunning en 

het verkrijgen van alle subsidies zoals groene stroomcertificaten…


