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Steeds meer woningeigenaren maken gebruik van duurzame oplossingen om energie te besparen 
of duurzaam op te wekken. Logisch, want naast dat dit bijdraagt aan een schoner milieu, bespaart dit 

ook flink op de energierekening. Bovendien verhoogt verduurzamen de woningwaarde. 

Om duurzaam en comfortabel wonen, leven en werken ook voor jou bereikbaar  te maken, 
hebben we de handen ineen geslagen met Bedrijfsnaam. Via het Bedrijfsnaam Zonnecollectief 
kun je vanaf nu via jouw werkgever zonnepanelen kopen of huren tegen erg interessante 
voorwaarden. 

Het persoonlijke advies, de installatie, de gratis BTW teruggave en het periodieke onderhoud 
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. 

Door onze mogelijkheden voor grootschalige inkoop van A-merk materialen en producten, 
kunnen wij de beste prijs-kwaliteitverhouding garanderen en samen met Bedrijfsnaam voor jou 
de beste voorwaarden scheppen. Zo kun je zorgeloos profiteren van het collectieve voordeel.  

Daniël Lodders - Algemeen directeur Saman Groep

Een duurzaam zonnecollectief voor jou, 
door Bedrijfsnaam en de Saman Groep



De opbrengst van zonnepanelen
Zonnepanelen zijn heel rendabel. Dit uit zich het beste in een voorbeeld:

Met 8 Jinko Solar 345 Wattpiek zonnepanelen besparen zonnepanelenbezitters gemiddeld 2.620 kWh per jaar en 
hebben zo’n € 603 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.

€ 603
Extra per jaarMinder CO2-uitstoot

1.700 kg
Terugverdientijd investering

 4,3 jaar

Bovenstaande is een voorbeeld. Jouw situatie kan hiervan afwijken.



Zonnepanelen kiezen
Wat zijn de beste zonnepanelen voor op jouw dak? Hieronder geven we inzicht in de mogelijkheden bij de Saman Groep. 

#wijgevenenergie

Bekijk alle zonnepanelen en pakketten op samangroep.nl/zonnepanelen

Prijs

Basis
DMEGC

Comfort
Meyer Burger

Black

Vermogensgarantie
na 25 jaar

Afmetingen
(LxBxD, cm)

Vermogen  
per paneel 370 Wp 385 Wp

Garantie 12 jaar 
productgarantie

25 jaar 
productgarantie

84% 

175,5 x 103,8 x 3,5

92% 

176,7 x 104,1 x 3,5



Zonnepanelen kopen of huren?
Binnen het Bedrijfsnaam Zonnecollectief kun je zonnepanelen voordelig kopen of huren. Maar, wanneer kies je voor 
welke optie? Belangrijk bij beide mogelijkheden is dat je in het bezit bent van een koopwoning. 

Zonnepanelen kopen
Koop je zonnepanelen, dan doe je een eenmalige investering en bespaar je flink op jouw energierekening. Bovendien 
kun je BTW terugvragen op je aankoop. Dat voordeel kan flink oplopen En mocht je het huis ooit willen verkopen, dan 
stijgt de woningwaarde en het energielabel door de zonnepanelen.

De installatie is heel netjes en 

professioneel gedaan, zonder 

beschadigingen en onnodig 

breken. We zijn zeer tevreden 

met het resultaat.

Familie Snepvangers

✓
✓
✓
✓
✓

Daarom koop je zonnepanelen

 BTW teruggave 

 Lagere energiekosten

 Stijgende woningwaarde

 Al binnen 7 jaar terugverdiend

 Zelf groene stroom opwekken

Zonnepanelen huren
Kies je voor zonnepanelen huren, dan betaal je iedere maand een vast huurbedrag. Je hoeft dus geen investering 
te doen. De Saman Groep verzorgt voor deze vaste huurprijs de volledige installatie en het onderhoud. Zo ben je 
verzekerd van een goed werkend zonne-energiesysteem. Daarnaast kun je de huurpanelen later alsnog kopen op 
een moment dat jou uitkomt. Doordat het huurbedrag van je maandelijkse besparing afgaat, bespaar je wel minder 
dan wanneer je zonnepanelen koopt. 

Door zonnepanelen te huren 

hebben we geen grote 

investeringskosten en kunnen we 

de installatie altijd overnemen.

Familie de Koning

✓
✓
✓
✓
✓

Daarom huur je zonnepanelen

 Vast maandelijks huurbedrag

 Zelf groene stroom opwekken

 Direct besparen vanaf dag één

 10 jaar lang zorgeloos profiteren

 Tussentijds overnemen zonder meerkosten

Conclusie
Het is afhankelijk van wat jij belangrijk vindt om te bepalen welke keuze voor jou het beste is. Een korte terugverdientijd 
en optimale besparing het meest doorslaggevend? Dan is zonnepanelen kopen waarschijnlijk de beste keuze. Het 
koopmoment uitstellen, maar wel besparen op energiekosten? Kies dan voor zonnepanelen huren.

ALTIJD 
MOGELIJK!



11 22 33 44
Periodiek 

onderhoud
Vakkundige 

installatie
Offerte op maatPersoonlijk 

adviesgesprek

Meedoen met het Bedrijfsnaam Zonnecollectief

 Meld jezelf aan via samangroep.nl/Bedrijfsnaam.
 Een adviseur van de Saman Groep neemt contact op voor een telefonisch advies 
 of het maken van een afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek op locatie. 
 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 aan het Bedrijfsnaam Zonnecollectief is heel eenvoudig.

Actievoorwaarden
Profiteer als medewerker van bedrijfsnaam het bedrijfsnaam Zonnecollectief van 12,5% korting 
op zonnepanelen. Niet geldig in combinatie met andere acties. Het zonnecollectief geldt alleen 
voor medewerkers woonachtig in Nederland. In Zuidwest-Nederland* telefonisch advies of 
advies op locatie en installatie door de Saman Groep. Buiten deze regio enkel telefonisch advies 
en installatie door regiopartners van de Saman Groep.
*Postcodegebieden: 2900 t/m 3399 en 4200 t/m 5100.



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

 Gratis afhandeling BTW teruggave 

 Altijd een persoonlijk adviesgesprek  

✓

✓

✓

✓

✓

SAMANGROEP.NL

Vraag een vrijblijvende offerte aan via

samangroep.nl/bedrijfsnaam

Jouw adviseurs


