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ADVERTORIAL

PakDeZon helpt een handje in de zoektocht naar zonnepanelen

Schakel PakDeZon én uw buren in voor zonne-energie!
H

eeft u interesse om zonnepanelen aan te schaffen, maar weet u niet waar u
beginnen moet in de zoektocht? Weet u door het enorme keuze-aanbod niet
meer waarom de prijsverschillen soms zo enorm zijn? En heeft u er al eens over
nagedacht om samen met uw buurman zonnepanelen aan te schaffen? Wacht niet
langer en profiteer van de kennis van PakDeZon! Ondernemer Arjan Ottenbros
geeft u én uw buurman advies op maat!

Arjan Ottenbros heeft inmiddels al vele huishoudens
voorzien van informatie rondom zonnestroomsystemen. De ondernemer van PakDeZon is daar
erg tevreden mee. Hij legt uit waarom: “In de hype
binnen zonnepanelenland zie ik veel om mij heen
dat niet iedereen genoeg af weet van de soorten
systemen en de werking ervan. Dan is het nodig dat
er juiste informatie en advies gegeven wordt over de
verschillende mogelijkheden”, aldus Ottenbros, die
vrijwel altijd bij de mensen thuis komt om de situatie
ter plekke te aanschouwen, alvorens hij een offerte
uitbrengt. “Mogelijkheden genoeg, maar het gaat er
bij PakDeZon juist net om dat er voor elke situatie naar
de allerbeste oplossing gekeken wordt en niet naar
de meest standaard oplossing, zoals je bij veel andere
bedrijven ziet”, zoals Ottenbros dit mooi omschrijft.
Totaalpakket
De laatste 2 jaar timmert de 31-jarige ondernemer
behoorlijk aan de weg met zijn bedrijf, waarbij hij
overtuigd is van het feit dat de kracht van PakDeZon
ligt in de grote mate van advisering én het leveren van
een totaalpakket met alles in eigen beheer. “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. En
mocht die meterkast aangepast moeten worden, dan
doe ik het zelf”, aldus Ottenbros, die inmiddels veel
tevreden klanten voor zich heeft gewonnen.

Gezamenlijke aankoop
Die tevreden klanten bevinden zich overigens steeds
vaker in dezelfde straat, merkt Ottenbros op. “Vaak
wil de buurman/-vrouw meer informatie over een
zonnestroomsysteem, als hij/zij ziet dat de zonnepanelen op het dak van de buren – of een paar huizen
verder – liggen”. Het valt Ottenbros op dat de buren
het onderling dus eigenlijk nooit eerder of niet vaak
genoeg met elkaar hebben besproken, maar de wens
er wel van beide kanten is. “Als er echter tegelijkertijd
door meerdere buren wordt besloten om zonnepanelen aan te schaffen, kan er natuurlijk veel efficiënter
worden gemonteerd en geïnstalleerd, laat staan dat
de offerte ook scherper kan worden aangeboden”,
aldus Ottenbros.
Win-winsituatie
“Je kunt wel spreken van een ‘win-winsituatie’ in de
gevallen dat beide buren tegelijkertijd een beslissing
nemen om zonnepanelen aan te schaffen”, meent de
jonge ondernemer, omdat hij uiteraard een scherpere
prijs kan aanbieden en tevens merkt dat er een bepaalde saamhorigheid is tussen de buren onderling,
zo is de ervaring. “Daarnaast geldt natuurlijk nog
steeds de btw-regeling waar particulieren gebruik
van kunnen maken. Zij kunnen de betaalde btw op
de aanschaf terugvorderen, dat zeer de moeite loont”,
merkt Ottenbros op.

Najaarsactie
Inmiddels is de zomerperiode voorbij en het najaar in
volle gang. Maar zomer of winter, voor PakDeZon is ’t
het hele jaar zonnig: ook in deze periode van het jaar
komt PakDeZon met een nieuwe actie! Indien u nu een
zonnestroomsysteem aanschaft samen met uw buren,
ontvangt u 5% extra korting! Heeft u interesse in een
vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden bij u én
uw buren? Aarzel niet, neem snel contact op via onderstaande gegevens en Arjan Ottenbros komt langs
om de mogelijkheden voor beiden te inventariseren!

Volg ons ook op Facebook!
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