
De Groote Duynen verduurzaamt! 
Doet u ook mee?

Vraag een vrijblijvende offerte aan via

samangroep.nl/grooteduynen

Steeds meer vakantiewoningen op vakantiepark De Groote Duynen worden door de Saman Groep voorzien van 
zonnepanelen en een laadpaal. Zonnepanelen dragen bij aan een duurzamer milieu en besparen al snel honderden 
euro’s op de energierekening. Daarnaast zien we dat steeds meer mensen elektrisch rijden. Dit jaar zijn er zelfs 
al meer dan 310.000 auto’s met een stekker op de Nederlandse weg te vinden. Daardoor stijgt ook de vraag naar 
oplaadpunten bij vakantiewoningen. Ruiterplaat Vakanties en de Saman Groep slaan nu de handen ineen. Samen 
willen wij u een mooi aanbod doen voor zonnepanelen en een laadpaal. 



Kies voor zonnepanelen
De afgelopen maanden heeft de Saman Groep al verschillende zonnepaneleninstallaties mogen realiseren op de 
platte daken van vakantiewoningen in vakantiepark De Groote Duynen. Daardoor weten we precies welke installatie 
het beste rendement oplevert. Kiest u voor zonnepanelen, dan bespaart u flink op de energierekening. Bovendien 
kunt u vaak de BTW terugvragen op de aankoop. Dat voordeel kan flink oplopen En mocht u de vakantiewoning ooit 
willen verkopen, dan stijgt de waarde en het energielabel door de zonnepanelen.  

10x SunPower P3 Plus
Terugverdientijd: 6,5 jaar
ar 
✓   25 jaar garantie
✓ 3.562 kWh opbrengst / jaar
✓ SolarEdge omvormer &  
 power optimizers  
✓ Online monitoring
✓ Oost-west montage plat dak

Bespaar € 819 per jaar* Bespaar € 983 per jaar* Bespaar € 1.311 per jaar*

MEEST GEKOZEN

€ 5.337*
Incl. montage

€ 6.103*
Incl. montage

€7.892*
Incl. montage

12x SunPower P3 Plus
Terugverdientijd: 6,2 jaar
ar 
✓    25 jaar garantie
✓ 4.275 kWh opbrengst / jaar
✓ SolarEdge omvormer &  
 power optimizers  
✓ Online monitoring
✓ Oost-west montage plat dak

16x SunPower P3 Plus
Terugverdientijd: 6,0 jaar
ar 
✓   25 jaar garantie
✓ 5.700 kWh opbrengst / jaar
✓ SolarEdge omvormer &  
 power optimizers  
✓ Online monitoring
✓ Oost-west montage plat dak

*  Prijzen zijn incl. montage, na aftrek van 5% collectiviteitskorting en BTW en na verrekening van forfait. De terugverdientijd is berekend op 
basis van een energieprijs van € 0,23 per kWh. Deze pakketten zijn voorbeelden, bekijk met onze adviseur de beste mogelijkheid in uw 
situatie. 



Kies voor een laadstation
Voor elektrische rijders is het erg belangrijk om de auto ook op vakantie altijd te kunnen opladen. Loop dus geen 
verhuur mis! Een veilig en professioneel oplaadpunt bij uw vakantiewoning biedt extra service aan uw gasten. 
Bovendien kunt u de stroom die uw gasten laden, optioneel automatisch verrekenen via ons backoffice abonnement. 
Per kWh ontvangt u gemiddeld € 0,28 excl. BTW. Dat betekent dat u - indien wenselijk - de stroom duurder kunt 
verkopen dan u inkoopt. Daarmee zorgt uw laadstation jarenlang voor extra inkomsten en een verdienmodel. Wij 
bieden u dit laadstation aan met loadbalancing. Het laadvermogen van de auto wordt daarmee afgestemd op het 
overige stroomverbruik in uw vakantiewoning. Hierdoor profiteert  u van optimale laadtijd, veiligheid en flexibiliteit.

Alfen Eve Single 
✓   Loadbalancing
✓ Veilig en snel laden
✓   Beste laadoplossing op de markt 
✓ Geschikt voor elke elektrische auto
✓ Optioneel met backoffice abonnement

€ 2.224*
Incl. montage

*  Prijzen zijn incl. montage, loadbalancing via P1 poort en BTW, na aftrek van 5% collectiviteitskorting. Dit is een voorbeeld, bekijk met onze 
adviseur de beste mogelijkheid in uw situatie. 



Meedoen is heel eenvoudig
Wilt u ook zonnepanelen en/of een laadstation voor uw vakantiewoning? Doe dan mee! 

11
Meld uzelf voor 30 september aan via
samangroep.nl/GrooteDuynen

22
Een adviseur van de Saman Groep neemt binnen twee 
werkdagen contact met u op voor een offerte op maat.

33
De Saman Groep verzorgt een vakkundige installatie van de 
zonnepanelen en/of het laadstation. U profiteert daarna direct 
van de financiële voordelen.

44
Indien gewenst komt een monteur van de Saman Groep 
(twee)jaarlijks langs voor het onderhoud aan uw installatie(s).



Dit doen we met innovatieve oplossingen die bijdragen aan een duurzame energievoorziening. Doordat wij alleen 
werken met A-merk producten, topkwaliteit montagematerialen en onze eigen gecertificeerde vakmensen, bent u 
verzekerd van de beste kwaliteit. Zowel nu als in de toekomst. Wil je meer weten over de Saman Groep en de 
mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op!

Duurzaam en comfortabel wonen, leven en werken. 
Dat willen wij voor iedereen bereikbaar maken!

Duurzame installaties: goed geregeld!
 Altijd facturatie achteraf

 Erkend InstallQ installateur

 Beste prijs-kwaliteit verhouding

          Altijd een persoonlijk adviesgesprek
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SAMANGROEP.NL

Vraag een vrijblijvende offerte aan via

samangroep.nl/GrooteDuynen


