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Middenin de energietransitie

Duurzaam en comfortabel wonen, 
leven en werken voor iedereen

Saman Groep; wij geven energie!
Duurzaam én comfortabel wonen, leven en werken. Dat wil de Saman Groep 
voor iedereen bereikbaar maken. Dit doen we door nieuwe oplossingen te 
bieden die bijdragen aan een verantwoordelijker energiegebruik op aarde. 
Maar ook door u altijd het beste energie-advies te geven. Daarnaast leveren 
wij kwalitatief goede technische oplossingen die volledig beantwoorden aan 
uw eisen van duurzaamheid en comfort. Wij zetten ons elke dag opnieuw 
met trots, passie en vol energie in voor onze klanten.

Wij kennen energie 
Met 100 jaar ervaring in de installatietechniek, richten wij ons sinds 2004 
specifiek op technieken die energie besparen en duurzaam opwekken. 
Door onze specialistische kennis zijn wij leidend in Zuidwest-Nederland in 
de overgang van fossiele brandsto�en naar andere, duurzame, bronnen van 
energie. Wij koppelen dit aan het beste advies, afgestemd op de specifieke 
wensen van onze klanten. Bovendien levert ons eigen energiebedrijf Saman 
EnergiQ écht groene stroom uit Zeeland en gas met CO2 compensatie.
 
Wij delen energie
In de komende jaren blijven we groeien door innovatieve oplossingen te 
ontwikkelen die bijdragen aan duurzame energievoorzieningen voor ons 
allemaal. We delen onze specialistische kennis om met collega’ s praktische, 
duurzame oplossingen te verzorgen: van advies en installatie tot service 
& onderhoud. Zo kunnen wij samen met u de volgende generatie een 
comfortabele en duurzame woon-, leef-, en werkomgeving garanderen. 

Saman Groep; wij geven energie!
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In 4 stappen 
naar uw eigen zonnepanelen

U neemt contact op voor een telefonisch 
adviesgesprek en ontvangt per mail een o�erte. 
Eén van onze adviseurs komt indien gewenst bij 
u langs voor een advies op locatie. Vervolgens 
ontvangt u per mail een o�erte.

Gaat u akkoord? Dan ontvangt u van ons een 
koopovereenkomst en plannen wij de montage 
in.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door 
onze vakkundige collega's. Uw systeem wordt 
werkend opgeleverd, zodat u direct kunt 
profiteren.

U hoeft geen aanbetaling te doen en ontvangt 
facturatie achteraf. Tot slot ontvangt u een 
voorstel voor het onderhoud en de reiniging 
van uw installatie indien u dit nog niet heeft 
afgestemd met onze adviseur. Zo zorgen wij voor 
het behoud van uw installatie.
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Hoe werken 
zonnepanelen?

Geproduceerde 
gelijkstroom wordt via 
een omvormer omgezet 
naar wisselstroom die u 
direct kunt gebruiken.

Het zonlicht dat op de 
panelen valt wordt 
rechtstreeks omgezet in 
elektriciteit.

De zonnestroom 
wordt gebruikt.

Zonnestroom 
die over is, gaat via de 
meterkast het net in.

Bij een te lage 
zoninstraling wordt 
elektriciteit vanuit het
elektriciteitsnet 
gebruikt.
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Zonnepanelen
De zonnepanelen wekken stroom op door gebruik te maken 
van het licht dat de zonnepanelen bereikt. Aangezien de 
zonnepanelen werken op licht en niet alleen op de zon, 
wordt er ook stroom opgewekt bij bewolkt weer. Uiteraard is 
de opbrengst wel wat minder dan op een zonnige dag. 

Omvormer
De omvormer zet de door de zonnepanelen opgewekte 
stroom om in wisselspanning waarop ons gehele energienet 
werkt. De keuze voor de juiste omvormer bepaalt voor een 
groot deel het rendement van de installatie. Met de juiste 
software kunnen wij zeer nauwkeurig de juiste omvormer 
bepalen voor uw situatie.

Bekabeling
In de meterkast wordt een extra groep aangebracht waarop 
de kabel vanaf de omvormer wordt aangesloten. Het op 
deze manier installeren is een wettelijke verplichting. De 
stroom wordt altijd eerst gebruikt door de apparaten binnen 
de woning, welke op dat moment stroom nodig hebben. 

Elektriciteitsmeter
Indien er op een moment meer stroom door de zonnepanelen 
wordt opgewekt dan dat er wordt gebruikt, gaat deze energie 
terug het energienet op. 
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Wat is serieschakeling?
Serieschakeling wordt gebruikt als er geen verschil is in hellingshoeken en 
er geen sprake is van schaduwvorming. De zonnepanelen worden in een 
rij op elkaar aangesloten met de plus op de min. De eerste en de laatste 
worden op elkaar aangesloten, zodat er een kring ontstaat. De opgewekte 
stroom loopt dus door de hele kring van zonnepanelen. 

Voordelen
Lagere investering
Nadelen
Schaduw, vuil of een defect op één van de zonnepanelen kan een nadelig 
e�ect hebben op het rendement van de hele installatie
U krijgt geen inzicht in de opbrengst per paneel. Hierdoor is het moeilijker 
om te achterhalen welk zonnepaneel eventueel defect is
Een seriegeschakeld systeem is minder flexibel. U kunt niet zomaar 
zonnepanelen toevoegen of verwijderen

Wat is parallelschakeling?
Bij een parallelgeschakeld systeem zijn uw zonnepanelen naast elkaar 
aangesloten met de plus op de plus en de min op de min. Ieder paneel 
heeft een optimizer en de omvormer zet per zonnepaneel de opgewekte 
stroom om in wisselstroom. Als één zonnepaneel defect raakt, heeft dit 
geen invloed op de andere zonnepanelen. Ook het e�ect van schaduw 
blijft hierdoor minimaal, omdat de panelen die niet in de schaduw liggen, 
optimaal blijven presteren. 

Voordelen
U behaalt het maximale rendement per zonnepaneel, ongeacht
schaduwwerking of defecten
U krijgt per paneel inzicht in de opbrengst. Zo ziet u het direct als een paneel 
minder presteert
Nadelen 
Hogere investering

Serie- of parallelgeschakeld systeem
Natuurlijk wilt u een zo hoog mogelijk rendement behalen met uw zonnepanelen. Hierbij is het van belang dat u de juiste schakeling van uw zonnepanelen kiest; 
serie- of parallelschakeling. Bij elk type schakeling hoort een ander soort omvormer. Welke schakeling en omvormer het beste bij uw situatie past, is a�ankelijk 
van een aantal factoren en kan de adviseur in overleg met u bepalen.
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Soorten zonnecellen
Een zonnepaneel bestaat uit verschillende zonnecellen. Deze cellen 
vormen de energiebron van het systeem. Zij zetten de energie in het licht 
om in elektrische energie. Zonnecellen worden gemaakt van silicium en 
zijn te onderscheiden in twee soorten; monokristallijn en polykristallijn. 
Zoals de beschrijvingen het eigenlijk al verklappen, gaat het om de 
kristallen in het silicium. Door de manier van het productieproces liggen 
de kristallen bij monokristallijne zonnecellen netjes in lijn met elkaar en bij 
polykristallijnenzonnecellen kriskras door elkaar. 

Verschillen mono en poly zonnepanelen
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De kleur. Monokristallijne zonnepanelen hebben een vrij donkere 
kleur, tegen het zwarte aan. Polykristallijne zonnepanelen hebben een 
meer blauw-paarse kleur. De kleur is ook a�ankelijk van de manier van 
behandelen en kan dus per paneel verschillen.
De structuur. Monokristallijne zonnepanelen hebben een meer e�en 
structuur en zien er dus egaler uit. Polykristallijne zonnepanelen 
hebben een gevarieerder structuur.
Het rendement. Normaliter hebben monokristallijne zonnecellen 
meer rendement dan polykristallijne cellen. Echter, omdat er meer 
polykristallijne cellen gemaakt worden en het productieproces 
goedkoper is, hebben de fabrikanten dit proces erg kunnen verbeteren. 
Het verschil is tegenwoordig minimaal.
Gevoeligheid voor licht. Door de structuur zijn monokristallijne 
zonnepanelen meer gevoelig voor direct zonlicht en poly meer voor 
di�uus licht.
Vorm zonnecel. Polykristallijne zonnecellen zijn vierkant, 
monokristallijne cellen hebben meestal afgeschuinde hoeken. 
Monokristallijne zonnepanelen hebben daardoor vaak witte puntjes in 
het paneel. Tegenwoordig zijn er ook volledig vierkante monokristallijne 
zonnecellen.
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Wat is beter?
Uit verschillende testen blijkt dat er geen echt significant verschil is. De 
rendementen en de opbrengsten verschillen niet veel van elkaar en is het 
dus om het even. Het grootste verschil zit hem natuurlijk in het uiterlijk. 
Monokristallijne cellen in een zwart zonnepaneel vormen een mooi egaal 
geheel en worden dus vaak mooier gevonden. Polykristallijne cellen zijn 
over het algemeen iets goedkoper. 

Polykristallijn Monokristallijn
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Invloed van het seizoen
Zodra u uw eigen zonne-energie gaat opwekken, bespaart u op uw 
energierekening. Hoeveel uw systeem opbrengt, is a�ankelijk van 
allerlei factoren, zoals de grootte van het systeem, uw locatie en uw 
elektriciteitsverbruik. Ook het tijdstip van de dag en het seizoen hebben 
invloed op uw opbrengst.

Kosten en opbrengsten
De prijs van een zonnepanelensysteem is a�ankelijk van verschillende 
factoren. Uiteraard is het aantal zonnepanelen belangrijk, net als het merk, 
het type en de kwaliteit. Maar ook het type omvormer, installatiegemak en 
de garanties spelen een rol. De BTW kunt u na aanschaf weer terugvragen. 
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, bieden wij gratis a�andeling van 
de BTW teruggave aan. Bij de definitieve factuur na aanschaf vindt u een 
machtigingsformulier bijgevoegd. Hiermee geeft u ons de mogelijkheid om 
de a�andeling te verzorgen. 

Door de hoge kwaliteit en de sterke prijsdaling van de afgelopen jaren, 
hebben zonnepanelen geen subsidie meer nodig om een hoog rendement 
te hebben en een aantrekkelijke investering te zijn. Of er subsidies 
beschikbaar zijn, verschilt per gemeente. Zonnepanelen blijven een 
financieel zeer interessante keuze, ook zonder subsidie. 

Uiteraard wilt u weten hoeveel een op uw wensen afgestemde installatie 
kost en welke opbrengst hier tegenover staat. 

Kijk op www.samangroep.nl/zonnepanelen voor al onze pakketten en 
actuele prijzen of bel 085 – 620 31 00 voor een telefonisch advies of voor 
advies op locatie door één van onze adviseurs. 
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Is mijn woning geschikt voor 

zonnepanelen?
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De oriëntatie van uw dak
Op bijna ieder dak in Nederland zijn er mogelijkheden om zonnepanelen 
te plaatsen. De oriëntatie van het dak ten opzichte van de zon én de 
hellingshoek van het dak bepalen het rendement van de zonnepanelen. 
Om in Nederland een optimaal rendement te behalen met zonnepanelen is 
een dak op het zuiden met een helling van 30º het meest ideaal. Is uw huis 
anders georiënteerd of is de helling van uw dak groter of kleiner? Maakt u 
zich dan geen zorgen. Doordat zonnepanelen tegenwoordig van zulke hoge 
kwaliteit zijn, is de oriëntatie van uw dak geen probleem meer. Ook met 
di�uus licht kan er nog meer dan voldoende zonnestroom worden opgewekt 
en zijn ook daken op het oosten of westen geschikt. Het rendement zal wel 
iets lager zijn. U kunt er ook voor kiezen meer zonnepanelen installeren om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit op te wekken. 
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Obstakels
Schaduw kan de productiviteit van uw zonnepanelen verlagen. Niet alleen 
bomen zorgen voor schaduw, ook de schaduw van een schoorsteen of een 
lantaarnpaal kan de productie beïnvloeden. Gelukkig hebben wij hier ook 
oplossingen voor. Is dit bij u het geval? Bespreek dan de mogelijkheden van 
een parallelgeschakeld systeem met één van onze adviseurs. 

Aantal zonnepanelen
Hoeveel zonnepanelen u neemt is a�ankelijk van hoeveel u wilt besparen. 
Veelvoorkomende systemen zijn 10 tot 14 zonnepanelen, maar dit is 
natuurlijk a�ankelijk van uw eigen wensen, uw verbruik, de oriëntatie en de 
oppervlakte van uw dak. 

Gewicht
In de meeste gevallen kan een dak veel meer gewicht dragen dan dat 
een zonne-energiesysteem weegt. U moet wel met onderstaande zaken 
rekening houden, voordat u zonnepanelen laat plaatsen.

Laat uw dak indien nodig vooraf controleren
Als er lekkages of andere problemen zijn, kunt u uw dak beter eerst laten 
repareren. 

Welke type dakpannen heeft u?
De adviseur zal uw dakpannen en de staat ervan controleren om na te gaan 
of het mogelijk is om zonnepanelen te installeren.

Heeft u een plat dak?
Zonnepanelen kunnen ook op een plat dak worden geplaatst. U kunt dan 
zelf de oriëntatie van de zonnepanelen bepalen, zodat het rendement 
optimaal is. Het dak en de dakbedekking moeten wel voldoende stevig zijn 
om het gewicht van de zonnepanelen, het montagesysteem en de ballast te 
dragen. Tot slot moet uw dak groot genoeg zijn. 
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Aanpassingen in huis
De aanpassingen in uw huis zijn beperkt. Bij voorkeur wordt de omvormer 
dicht bij de zonnepanelen geplaatst. Vanaf daar wordt alles met een 
kabel aangesloten in de meterkast. Mocht uw meterkast volledig bezet 
zijn, dan wordt er een nieuwe groep geïnstalleerd en eventueel wordt uw 
elektriciteitsmeter vervangen door uw netbeheerder. 

Elektriciteitsmeter
Veel meters zijn geschikt om energie terug te leveren. Met een analoge 
meter zonder draaischijf is het echter niet mogelijk om te salderen of de 
teruglevering te registreren. Wanneer u zo'n meter heeft, zal deze vervangen 
moeten worden. Dit doet uw netbeheerder kosteloos voor u. De overheid 
is bezig om ieder huishouden in Nederland te voorzien van een slimme 
meter. Mocht u deze nog niet hebben, dan krijgt u deze bij plaatsing van 
zonnepanelen gratis geïnstalleerd. 
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Zonnepanelen verdienen zichzelf snel terug, maar worden pas echt 
interessant als ze ook daadwerkelijk 20 tot 25 jaar energie blijven produceren. 
Hoe vergelijkt u o�ertes? Belangrijk om te weten is dat u nooit naar de prijs 
per paneel moet kijken, maar naar de prijs per capaciteitseenheid Wattpiek 
(Wp). Een simpel voorbeeld: 

A: Een zonnepaneel van 270 Wp kost bijvoorbeeld € 200,-.
     Per Wattpiek kost dit zonnepaneel € 0,74. 
B: Een zonnepaneel van 250 Wp kost bijvoorbeeld € 190,- 
     Per Wattpiek kost dit zonnepaneel € 0,76 

Het zonnepaneel in voorbeeld A lijkt duurder, maar is dus goedkoper, omdat 
het minder kost per Wattpiek. 

Wat is 'Wattpiek'?
Het vermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). De 
hoeveelheid Wattpiek van een zonnepaneel staat voor de opbrengst in de 
meest ideale omstandigheden, dus wanneer de ligging precies goed is en 
er veel zonlicht op het paneel schijnt. 

Des te hoger het vermogen, des te meer rendement. Mensen die beschikken 
over een dak met een beperkt dakoppervlakte doen er goed aan om te 
kiezen voor zonnepanelen met een groot vermogen. Op deze manier kunt 
u ondanks beperkte ruimte toch een mooie hoeveelheid stroom opwekken. 

Service en garantie
Kijk ook naar de service en de garantie. Hoeveel garantie krijgt u op de 
zonnepanelen en de omvormer? Wat is de garantie op de installatie? En wat 
is de garantie op de opbrengst? Vooral het laatste is belangrijk om op te 
vragen bij uw leverancier, want wat gebeurt er als uw installatie de beloofde 
opbrengst niet haalt?

Wilt u o�ertes 
vergelijken?
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Waarom kiezen voor de Saman Groep?

Bekend is dat zonnepanelen staan voor een duurzame investering. Toch blijven er voor u voldoende vragen over. Het kopen van zonnepanelen is immers een 
belangrijke investering waarbij u ook in de toekomst goede service verwacht. Dan is een betrouwbare en ervaren partner wel zo fijn.

4. Opgebouwde ervaring en kennis
De Saman Groep adviseert, ontwerpt en realiseert al jaren 
zonnepaneleninstallaties. Als erkend installateur volgen onze mensen 
regelmatig technische cursussen. Zo blijft het niveau hoog en kunnen wij u 
het juiste advies op maat geven. De Saman Groep is een solide, ona�ankelijk 
installatiebedrijf met een goede reputatie en een breed dienstenpakket. 
Hierdoor kunnen wij u op verschillende gebieden van dienst zijn.

5. Saman Zon Zekerplan en extra services als reiniging
Met het Saman Zon Zekerplan kunt u jaren onbezorgd genieten van uw 
zonne-energiesysteem. Goed onderhoud draagt bij aan de betrouwbaarheid 
en de levensduur van uw installatie.

1.  De Saman Groep maakt zonnepanelen bereikbaar voor iedereen
Als een belangrijke leverancier in Zuidwest-Nederland kan de Saman Groep 
zonnepanelen inkopen tegen een gunstig tarief. Zo koopt u zonnepanelen 
met een hoog rendement en lange levensduur voor de beste prijs. Omdat 
wij weten hoe belangrijk een goede en betrouwbare leverancier van uw 
zonnepanelen is, kiezen wij voor de beste leveranciers met hoogwaardige 
producten. In veel situaties hebben we de goede resultaten van deze 
zonnepanelen al mogen ervaren. 

2. Betrouwbare partij voor werkelijk lange garanties
Met ons 100-jarig bestaan, bieden we garantie en betrouwbaarheid. Dit is 
belangrijk als u op het punt staat zonnepanelen te kopen die probleemloos 
moeten functioneren. Door zaken te doen met een bedrijf met een brede 
en stabiele financiële basis heeft u de zekerheid voor nu en in de toekomst. 

3  Professionele vakmensen
De Saman Groep is als erkend installateur dé professionele specialist in uw 
regio. Mocht er wat aan de hand zijn met de zonnepanelen, dan zijn wij snel ter 
plekke. Door alle werkzaamheden uit te voeren met eigen gekwalificeerde 
medewerkers kunnen wij zorgdragen voor een betrouwbare en goede 
zonnepanelen. Onze mensen zijn goed opgeleid, werken vakkundig, netjes 
en veilig.
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Opdracht gegeven, en nu? Uiterlijk tien werkdagen nadat u de koopovereenkomst heeft ontvangen, 
nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor het plaatsen 
van de zonnepanelen.

Tref voorbereidingen
          De meterkast leegruimen, zodat onze collega's er makkelijk bij kunnen;

      De plaats waar uw omvormer komt te hangen leegruimen. Zorg voor 
        voldoende werkruimte voor onze collega's.

        Uw zonne-energiesysteem kan via WiFi en een app verbonden worden 
     met uw tablet, computer of smartphone, mits de omvormer kan 
         communiceren met uw WiFi-netwerk.

     Verzetten van uw afspraak kan tot 48 uur van tevoren. U kunt ons 
        bereiken op ons reguliere telefoonnummer 085 – 620 31 00.

Tijdens de installatie
Het installeren van zonnepanelen gebeurt meestal door twee of drie 
collega's van de Saman Groep; de zonnepanelenmonteur(s) en een 
elektricien. Wij werken altijd met eigen mensen, u kunt ze dus herkennen 
aan onze bedrijfskleding en -bus. 

De meeste installaties zijn binnen één of twee dagen klaar. Dit is uiteraard 
a�ankelijk van het type dak, het type dakbedekking. De hoeveelheid 
zonnepanelen en de opstelling van de zonnepanelen.

Wat als ik de afspraak moet verzetten?
Bel naar 085 – 620 31 00 of stuur een e-mail naar info@samangroep.nl 
voor meer informatie. We zullen ons best doen om de installatie op de 
eerstvolgende beschikbare dag uit te voeren.

1
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3
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Na de installatie Uw zonnepanelen liggen op uw dak en het opwekken van uw eigen energie 
kan beginnen. Het is belangrijk dat u uw zonne-energiesysteem aanmeldt 
op www.energieleveren.nl. Deze gegevens worden gebruikt door uw 
netbeheerder om het elektriciteitsnet optimaal te beheren. De netbeheerder 
zorgt voor een juiste verrekening van uw teruglevering op de jaarafrekening 
van uw energieleverancier. De netbeheerder heeft een wettelijke publieke 
taak en gebruikt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden. Ze blijven 
dus strikt vertrouwelijk. 

BTW teruggave
Als particulier kan uw investering in zonnepanelen nog meer rendement 
opleveren, doordat u de BTW van het zonne-energiesysteem en de BTW op 
arbeid terug mag vorderen bij de Belastingdienst. Dit recht ontstaat, doordat 
u wordt gezien als producent van elektriciteit en dus als ondernemer. Om 
u zo goed mogelijk van dienst te zijn bieden wij op dit moment gratis 
a�andeling van de BTW teruggave aan. Hiermee heeft u de voordelen 
van de teruggave van de BTW en verzorgen wij de gehele administratieve 
a�andeling. Bij de factuur is een machtigingsformulier bijgevoegd waarmee 
u ons de mogelijkheid geeft de a�andeling te verzorgen. Om in aanmerking 
te komen voor de BTW teruggave dienen uw persoonlijke gegevens op 
onze factuur overeen te komen met uw persoonlijke gegevens op uw 
energierekening. Aan de berekening van de BTW teruggave kunnen geen 
rechten worden ontleend. De Saman Groep is niet verantwoordelijk voor 
de gevolgen van eventuele wijzigingen in de wet- en regelgeving in de 
toekomst.

Monitoring
Monitoring houdt in dat de omvormer bijhoudt hoeveel energie er wordt 
geproduceerd. U kunt dit aflezen op het schermpje van de omvormer. Veel 
modellen versturen gegevens via het internet naar een app waardoor u de 
gegevens kunt volgen op uw pc/laptop, smartphone of tablet. 
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Storing
De omvormer is de motor van uw zonne-energiesysteem. Als het lampje 
groen is, werkt deze uitstekend. Als het lampje oranje brandt of knippert, 
krijgt uw omvormer een update of stuurt deze gegevens naar u toe. In dit 
geval kunt u de omvormer beter even met rust laten. 's Nachts en wanneer 
de zon overdag te weinig schijnt, brandt het lampje rood of helemaal niet. 
Wanneer de zon weer gaat schijnen, start de omvormer vanzelf weer op. 
Schijnt de zon en brandt het lampje toch rood? Neem dan contact op via 
085 – 620 31 00. 

Het kan wel eens voorkomen dat bij een internetstoring of het vervangen 
van de router, de internetverbinding met de omvormer wordt verbroken. 
Gelukkig werkt de omvormer ook zonder internetverbinding en loopt u 
geen zonnestroom mis!

Service en onderhoud
Met het Saman Zon Zekerplan kunt u jaren onbezorgd genieten van uw 
zonne-energiesysteem. Met dit onderhoudscontract heeft u de zekerheid 
van een optimaal werkende installatie. Daarnaast draagt goed onderhoud 
bij aan de betrouwbaarheid en de levensduur van uw installatie.
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Andere duurzame 
oplossingen

Warmtepomp
In onze omgeving is er veel ongebruikte energie aanwezig in de aarde, het 
water of de lucht. Een warmtepomp kan deze gratis energie omzetten in 
bruikbare warmte of kou. Dus als u uw woning wilt verwarmen, koelen of 
kraanwater verwarmen én tegelijkertijd energie wilt besparen, kiest u voor 
een warmtepompsysteem.

Zonneboilers
Gebruik maken van de zon om uw woning te verwarmen of warm water uit de 
kraan te krijgen? Dat kan met een zonneboiler. Door met zonnecollectoren 
zonlicht op te vangen, kan het licht omgezet worden in warmte. Dankzij 
deze duurzame manier van verwarmen kunt u aanzienlijk besparen op uw 
energiekosten.

Laadstation
Heeft u een elektrische auto? Dan is het fijn dat u uw auto thuis of op de zaak 
kunt opladen. Omdat bij het opladen van een elektrische auto, gedurende 
een langere tijd hoge stroom wordt afgenomen, kan uw auto niet via een 
standaard stopcontact opgeladen worden. Door de hoge stroom ontstaat 
het risico op oververhitting en daardoor is de kans op brand groter. Het is 
daarom belangrijk dat u een veilig laadstation heeft.

Bekijk ons huidige aanbod en actuele prijzen op www.samangroep.nl.

WARMTEPOMP

LAADSTATION

ZONNEBOILER

ISOLEREN

HR++ GLAS

ENERGIELEVERANCIER

ZONNEPANELEN

WARMTEPOMPZONNEBOILER LAADSTATION
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085 – 620 31 00

Gouwepoort 1
4301 RZ Zierikzee

info@samangroep.nl

www.samangroep.nl

Openingstijden:
Maandag 08.00 - 18.00 uur
Dinsdag 08.00 - 18.00 uur
Woensdag 08.00 - 18.00 uur
Donderdag 08.00 - 18.00 uur
Vrijdag  08.00 - 17.00 uur

DUURZAAM EN COMFORTABEL WONEN, LEVEN 
EN WERKEN VOOR IEDEREEN BEREIKBAAR MAKEN! 

Wilt u meer weten over de Saman Groep en de mogelijkheden? 
Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.




