
Collectieve Inkoop van zonnepanelen
Doe mee!

COLLECTIEVE INKOOP VAN ZONNEPANELEN VOOR ONDERNEMERS
Steeds meer ondernemers kiezen voor zonnepanelen op hun bedrijfsdak. Een logische keuze voor groene én voordelige 

energie. Heeft u plannen? Dan kunt u met uw bedrijf instappen via de Collectieve Inkoop van ECONNETIC. De beste en 

goedkoopste zonne-energie binnen handbereik. Doe mee!



EEN BETER KLIMAAT
Duurzaamheid heeft de toekomst. Daarom stappen steeds meer 

ondernemers over op zonnepanelen. Een logische keuze, want 

het rendement is goed en dat zorgt voor een aanzienlijk lagere 

energierekening. Daarnaast draagt zonne-energie bij aan de CO2 

reductie. Uw bedrijf past met haar duurzame uitstraling helemaal 

bij deze tijd. 

KIEZEN VOOR COLLECTIEVE INKOOP
Overstappen op zonne-energie kan best ingewikkeld zijn. Zijn alle 

kosten te overzien? Hoe voorkom je dat het rendement tegenvalt? 

Wat zijn de technische risico’s? En hoe afhankelijkheid ben je van 

externe partijen? Om u als ondernemer te helpen, organiseert 

ECONNETIC de Collectieve Inkoop van zonnepanelen. Door de 

initiatieven van meerdere ondernemers te bundelen en het proces 

van aanbesteding te begeleiden. Effectief en betaalbaar voor u!

Ruud van Doorn, 

Eigenaar HEMA Wageningen: 

“Er zijn zoveel aanbieders, dat ik door 

de bomen het bos niet meer zag. Met de 

Collectieve Inkoop van ECONNETIC 

hoefde ik daar niet meer over na te 

denken”

     ECONNETIC levert u:
      •    Kennis en expertise
      •    Professionele en onafhankelijke begeleiding
      •    Het beste aanbod
      •    Een betrouwbare installateur



Dorien van de Laak, 

Directeur Theater Junushoff : 

“Dat het proces begeleid zou worden 

door deskundigen, trok ons over de 

streep. We hoefden dus niet zelf het 

wiel uit te vinden. Nu hebben we 154 

zonnepanelen op ons dak liggen die 

een kwart van onze energievoorziening 

verzorgen.”

ZONNE-ENERGIE IN ZES STAPPEN 
Ondernemers die kiezen voor ECONNETIC Collectieve Inkoop, kiezen 

voor gemak. Het hele traject neemt doorgaans zes tot acht maanden 

tijd in beslag. Daarbij doorlopen we de volgende stappen:

HOE GAAT COLLECTIEVE INKOOP IN ZIJN WERK?
Besluit u mee te doen aan de Collectieve Inkoop, wordt u gedurende 

het gehele traject begeleid door een vaste persoonlijke adviseur. 

Na een uitgebreide voorbereiding leggen we de uitvraag volgens 

ons streng opgestelde programma van eisen vast. Deze leggen 

we vervolgens neer binnen ons netwerk van installateurs. Met een 

selectie daarvan voeren we gesprekken. Daarna stellen wij een 

betrouwbare installateur met een fi nancieel aantrekkelijk 

aanbod aan u voor. Aan u dan de keuze om in te gaan op dit aanbod. 

Hierna gaat de installateur bij u aan de slag. 

Tijdens het gehele traject houdt u de regie in eigen hand. ECONNETIC 

treedt op als adviseur met kennis en expertise en zorgt ervoor dat 

u het beste aanbod krijgt, een betrouwbare installateur én een 

optimale installatie. Voor een vaste prijs haalt u zo alles in huis om 

uw overstap naar zonne-energie tot een gegarandeerd succes te 

maken. 
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ECONNETIC
ECONNETIC is een adviesbureau op het gebied van duurzame zonne-

energie. Wij ontwikkelen, financieren, en realiseren projecten voor 

zowel (lokale) overheden als het bedrijfsleven. Ons doel: duurzame 

energie voor iedereen. Future Energy. Realized. 

In de praktijk betekent dat, dat ECONNETIC de markt helpt de 

overstap naar duurzame energie sneller, goedkoper en efficiënter te 

maken. Door projecten te bundelen drukken we de kosten voor u als 

ondernemer. We kennen de markt en de subsidieregelingen. Dit stelt 

ons in staat om scherpe inkoopcontracten af te sluiten bij vakkundige 

leveranciers met de juiste condities en garanties. 

CONTACT
Bent u benieuwd geworden naar Collectieve Inkoop of wilt u weten of 

uw locatie geschikt is?  Wij komen graag langs om te bespreken hoe 

ook u kunt profiteren van de zon. 

Voor uw deelname aan Collectieve Inkoop van ECONNETIC hanteren 

wij een vaste prijs. 

Meer weten? Neem nu contact op met een van onze adviseurs: via 

0343 - 445 398 of info@econnetic.nl.

ECONNETIC. Future Energy. Realized. | +31 (0)343 445 398 | info@econnetic.nl | www.econnetic.nl


