
Collectieve inkoop zonnepanelen
voor Roompot eigenaren 

Vraag een vrijblijvende offerte aan via

samangroep.nl/roompot



Roompot en de Saman Groep werken samen aan een duurzame wereld. Roompot hecht 
veel waarde aan duurzaamheid. Hoe duurzamer de parken, hoe beter het voelt wanneer je 

er verblijft. De Saman Groep is de ideale partner om te ondersteunen bij de duurzame 
missie van Roompot. Zonnepanelen zijn een eerste stap van verduurzaming. Doordat 

je jouw eigen groene stroom opwekt draag je bij aan een schoner milieu en 
bespaar je op de energierekening.

Om duurzaam en comfortabel recreëren voor jou bereikbaar te maken, profiteer 
je van een flinke korting op zonnepanelen voor op jouw recreatiewoning. Kies je 

ervoor om zonnepanelen te kopen? Dan ontvangt je maar liefst 10% korting!

Het persoonlijke advies, de installatie en het periodieke onderhoud kunnen worden 
verzorgd door de Saman Groep. Door ruim 15 jaar ervaring in zonne-energie en jaarlijks 
meer dan 100.000 geplaatste zonnepanelen, ben je bovendien verzekerd van een 
ervaren installateur. 

Bovendien kan de Saman Groep A-merk materialen en producten grootschalig inkopen. 
Daarmee garanderen we de beste prijs-kwaliteitverhouding en kun je zorgeloos 
profiteren van het collectieve voordeel.

Daniël Lodders - Algemeen directeur Saman Groep

Een duurzame samenwerking voor jou als eigenaar 
van een recreatiewoning op een Roompot vakantiepark



Daarom kies je voor zonnepanelen
Koop je zonnepanelen, dan doe je een eenmalige investering die je vaak binnen zeven jaar terugverdiend. Ook bespaar 
je op jouw energierekening en dat voordeel kan flink oplopen. Mocht je de woning ooit willen verkopen, dan stijgen de 
woningwaarde en het energielabel dankzij de zonnepanelen. Hoe rendabel zonnepanelen zijn? Dat leggen we graag uit 
in een voorbeeld:

Met 8 A-merk zonnepanelen met een vermogen van 370 Wattpiek besparen zonnepanelenbezitters gemiddeld 2.516 
kWh per jaar en hebben zo’n € 754 extra te besteden. Bovendien besparen ze hierdoor jaarlijks 1.700 kg CO2. Dat staat 
gelijk aan de uitstoot van ruim 6.800 km autorijden met een medium benzine auto! Tot slot gaan zonnepanelen ruim 25 
jaar mee. Dat betekent 25 jaar lang profiteren van energiebesparing én groene stroom.

€ 754
Extra per jaarMinder CO2-uitstoot

1.700 kg
Terugverdientijd investering

 5,3 jaar

Bovenstaande is een voorbeeld. Jouw situatie kan hiervan afwijken.



#wijgevenenergie

Bekijk alle zonnepanelen en pakketten op samangroep.nl/zonnepanelen

Hier kun je op rekenen
Kies je voor zonnepanelen via de Saman Groep? Dan ben je verzekerd van de allerbeste kwaliteit en een vakkundige 
installatie. Je krijgt altijd A-merk zonnepanelen die voldoen aan de Tier 1 normering. Hier voldoet een merk alleen aan 
wanneer zij aantoonbare kwaliteit leveren en voldoende ervaring hebben met de productie van zonnepanelen. De 
genoemde specificaties zijn een richtlijn en kunnen verschillen van jouw situatie. 

6 DMEGC 
zonnepanelen met 

Solis omvormer

Pakketvermogen

Pakketopbrengst

Product

2.220 Wp

Meerprijs 
SolarEdge € 625

1.887 kWh*

8 DMEGC 
zonnepanelen met 

Solis omvormer

2.960 Wp

€ 1.040

2.516 kWh*

10 DMEGC 
zonnepanelen met 

Solis omvormer

3.700 Wp

€ 1.285

3.145 kWh*

€ 3.805
€ 3.522*

Incl. montage

€ 4.685
€ 4.326*

Incl. montage

€ 5.470
€ 5.044*

Incl. montage

* De genoemde prijzen zijn inclusief, montage, BTW en na aftrek van 10% korting. Het forfait en een eventuele btw-teruggave is hierin 
nog niet verwerkt. De pakketopbrengst is gebaseerd op 85% rendement. Dit zijn voorbeeldpakketten, vraag naar de mogelijkheden 
voor jouw situatie.
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Vakkundige 

installatie
Offerte op maatTelefonisch 

adviesgesprek
Meld jezelf aan

Meedoen met de collectieve inkoop via Roompot

 Meld jezelf aan via samangroep.nl/roompot.
 Een adviseur van de Saman Groep neemt contact op voor een telefonisch  
 adviesgesprek.
 Je ontvangt een vrijblijvende offerte en ontdekt hoeveel je kunt besparen.
 Je profiteert van je eigen duurzame energie en de besparing op je 
 energierekening.

1.

3.
4.

2.

"Onze vakkundige installateurs zorgen ervoor dat de panelen lijnrecht liggen, de 

kabels netjes zijn weggewerkt, de omvormer op een veilige plek hangt en de 

werkplek netjes wordt achtergelaten."

Patrick Fokker - Teamleider Zonnepanelen 

Deelnemen is heel eenvoudig.

Actievoorwaarden
Profiteer als eigenaar van een recreatiewoning op een Roompot vakantiepark van 10% korting 
op zonnepanelen. De collectieve inkoop geldt alleen bij plaatsing van zonnepanelen op de 
recreatiewoning. Op een rieten dak kunnen helaas geen zonnepanelen geplaatst worden. Meld 
je aan via samangroep.nl/roompot.



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, ben 
jij 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 met één van onze adviseurs.

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  

✓

✓

✓

✓

Jouw adviseurs

Vraag een vrijblijvende offerte aan via

samangroep.nl/roompot

SAMANGROEP.NL

100 jaar kennis en ervaring

085 -  620 31 00

Zonnepanelen • Warmtepomp • Laadstation • Zonneboiler • Cv-ketel • Airco • Waterontharder • Service&Onderhoud 

•  Zierikzee  

•  Breda

•  Oud-Beijerland


