Advertorial

PakDeZon adviseert bij
zoektocht naar zonnepanelen

Wilt u zonnepanelen aanschaffen voor op het dak van uw
woning of garage, maar ziet u door de bomen het bos niet
meer? Weet u door het enorme keuze-aanbod niet meer wat
nu het grote verschil is in prijs en soorten panelen dat wordt
aangeboden? Wacht niet langer en laat u vrijblijvend informeren
door PakDeZon: ondernemer Arjan Ottenbros maakt u wegwijs in
de wereld van zonnepanelen en omvormers en geeft op basis van
technische kennis en ervaring het beste advies!

Steeds meer mensen zien het nut
ervan in om hun eigen energie op te
wekken middels zonnepanelen. De
energieprijzen blijven stijgen en de
aanschaf van een zonnestroom systeem
is in een korte tijd vaak terugverdiend.

Verwarring
Dan rijst daarnaast nog de belangrijkste
vraag - naast de prijs en terugverdientijd
- wat de reden is dat de ene aanbieder
zegt slechts 15 panelen te kunnen
plaatsen, terwijl de andere aanbieder

“De zoektocht naar de beste mogelijkheden
blijft lastig voor veel consumenten”

Dit stelt ondernemer Arjan Ottenbros
(31) van PakDeZon. Binnen twee
jaar tijd is zijn bedrijf uitgegroeid
tot een toonaangevend bedrijf dat
gespecialiseerd is in het monteren en
installeren van zonnestroom systemen.
Ottenbros komt veel bij de mensen
thuis, vrijwel altijd wordt vooraf
besproken met de klant wat de wensen
zijn en kan meteen gekeken worden
naar de specifieke mogelijkheden. “Wat
mij opvalt is dat mensen soms door de
bomen het bos niet meer zien. Talloze
offertes met verschillende merken
panelen en omvormers, maakt het voor
mensen vaak ingewikkeld en moeilijk
om de juiste keuze te maken”, aldus
Ottenbros.
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zegt er maar liefst 20 te kunnen
plaatsen. Ottenbros maakt dit vaak
mee tijdens zijn bezoeken aan klanten.
“De laatste twee jaar ben ik veel bij
mensen thuis geweest om de situatie
ter plaatse te bekijken. Je kunt wel
stellen dat er behoorlijk veel verwarring
optreedt bij de klant als er alleen al bij
het offreren van het aantal panelen veel
verschillen zijn”. Om verwarring weg te
halen bij de klant, wil Arjan te alle tijde
duidelijkheid creëren, dus gaat hij ter
plekke ‘op onderzoek uit’ bij de klant
en adviseert hij op basis van zijn ruim
opgebouwde kennis en ervaring. “Op
die manier kan ik ook meer beleving
krijgen van de situatie én – niet geheel
onbelangrijk – de klant weet meteen
wie het gezicht achter PakDeZon is”.
Alles in eigen beheer
Omdat Ottenbros ook zelf installeert
en monteert, blijft het hele traject
in eigen hand. Iets waar Ottenbros
zelf van overtuigd is dat deze formule
werkt! En dit is inmiddels ook
bewezen, al vele huishoudens hebben
zonnepanelen laten plaatsen door
PakDeZon. “En de olievlek wordt steeds
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groter”, zo meldt de trotse ondernemer.
Ottenbros werkt alleen met leveranciers
die duurzame producten leveren. Ook
werkt hij met een totaalprijs; levering
van de zonnestroom-installatie met
daarbij de montage. “Mensen willen
weten waar zij aan toe zijn en houden
er niet van dat er achteraf nog
onverwachte kosten bij komen voor
bijvoorbeeld het aanpassen van de
meterkast”, zo meldt Arjan. Met als
meerwaarde dat hij, in het geval van
het aanpassen van de meterkast, dit
ook zelf realiseert en hiervoor geen
extern bedrijf hoeft in te huren. “Dat is
het grote voordeel van veel (elektro-)
technische kennis opbouwen door de
jaren heen”, aldus Ottenbros.
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combinatie is ideaal voor mensen
die het nut ervan inzien iets meer
te willen investeren, om vervolgens
van elkaar werkt. In tegenstelling
een veel hoger rendement te kunnen
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behalen. Helemaal als er bijvoorbeeld
waarbij alle panelen zich gedragen
sprake is van schaduwwerking of
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informatie over de mogelijkheden
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Wilt u zonnepanelen aanschaffen?

Kies voor PakDeZon!
Betrouwbaar en dichtbij!
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