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PakDeZon breidt uit met groter pand

“Nieuwe jasje is nodig
voor verdere groei”

“In plaats van dat de optimizers van Solaredge
apart worden aangesloten op het specifieke
paneel, is het paneel dus al voorzien. Een groot
voordeel is dat het installeren efficiënter
verloopt, met daardoor een nog betere prijs/
kwaliteitsverhouding.
Showroom

Opmeer - Per 1 maart jl. is ondernemer Arjan Ottenbros met zijn bedrijf PakDeZon

Ondanks de verhuizing naar het nieuwe pand

verhuisd van de Spanbroekerweg in Spanbroek naar bedrijventerrein De Veken in

zal verder de werkwijze van PakDeZon niet

Opmeer. Om dit te vieren organiseert PakDeZon een Open Dag op zaterdag 14 maart,

anders worden; nog steeds gaat Ottenbros langs

waarbij iedereen welkom is.

bij de mensen thuis om een goede indicatie te
krijgen van wat exact mogelijk is en daarop-

“De Open Dag geeft iedereen de mogelijk-

volgend men van het juiste advies te voorzien.

heid eens een kijkje te nemen in ons nieuwe

en een bureau op de eerste verdieping

Wel zal in het nieuwe pand een kleine show-

pand, onder het genot van een kop koffie

maakte het tot een kantoorruimte. Zeven

room gecreëerd worden, waar zonnepanelen

of een drankje en een hapje. “We starten in

maanden geleden kwam zus Natasja

tentoongesteld worden, maar ook omvormers

ieder geval met een mooie openingsactie

Beemster het bedrijf versterken achter de

en montagematerialen. “Zo kan men bijvoor-

en uiteraard is vrijblijvende informatie over

schermen. Inmiddels schrijven we maart

beeld zien hoe de binnenkant van een omvormer

zonnepanelen voor uw eigen situatie ook

2015 en kan PakDeZon de stap maken

eruit ziet”, aldus de jonge ondernemer.

mogelijk”, aldus de trotse ondernemer!

naar een professioneel bedrijfspand!
“Bij de groei van het bedrijf hoort zeker

Open Dag

een volgende stap naar een groter pand.

Bent u benieuwd naar de nieuwe locatie en/

Het mooie is dat er kantoorruimte aanwe-

of de gezichten achter PakDeZon? Kom naar

zig is, waardoor alles onder één dak blijft.

de Open Dag op zaterdag 14 maart, tussen

En er is een grote ruimte voor opslag be-

11.00 en 16.00 uur. U bent van harte welkom!

schikbaar, iets wat onmisbaar is om de
activiteiten efficiënt te kunnen blijven
Ondernemer Arjan Ottenbros voor
zijn nieuwe pand!

uitvoeren”, zo vertelt Arjan.
Ontwikkelingen
De ontwikkelingen op het gebied van zonne-

OPENINGSACTIE

Geldig vanaf 14 ma art

t/m 30 april 2015

VERHUIZEN NA AR NR.

122C =

€ 122,- KORTING
BIJ AANSCHAF OP EEN
ZONNESTROOMSYSTEE
M
VAN PAKDEZON!

Arjan Ottenbros begon twee jaar geleden met

paneleninstallaties gaan razend snel. Als

zijn bedrijf PakDeZon in zijn woonhuis aan de

ondernemer moet je daar uiteraard in
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Spanbroekerweg in Spanbroek. Zonnepanelen

mee gaan. Zo werkt Arjan inmiddels met

E: info@pakdezon.nl | I: www.pakdezon.nl | volg ons ook op Facebook

werden tijdelijk opgeslagen in de woonkamer

geïntegreerde optimizers in het paneel!

