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energiedaken
Kwaliteit, duurzaamheid en betrokkenheid zijn de kernwaarden waar Elro voor staat. Vanuit
deze visie passen wij een duurzame en bewezen techniek als zonne-energie veelvuldig toe. Want
met het schaarser worden van fossiele brandstoffen, stijgen de energieprijzen. De zon is een
onuitputtelijke bron van energie en overal op aarde beschikbaar. Doordat bij de productie van
elektriciteit met zonnepanelen geen CO2 vrijkomt, veroorzaakt zonne-energie geen klimaatverandering. Bijkomend voordeel is, dat de opgewekte elektriciteit direct kan worden gebruikt.

Bespaar op energiekosten
Zonne-energie is met name financieel interessant voor
partijen die het hogere tarief voor energiebelasting per
kWh betalen. Tot deze groep behoren woningcorporaties,
scholen, winkelbedrijven, verenigingen van eigenaars,
bedrijven en kantoren. Voor ondernemers bestaan er diverse
fiscale voordelen, waaronder de energie-investeringsaftrek (EIA) en afschrijvingskosten. Het rendement op
het investeringsbedrag voor zonnepanelen ligt daarbij
aanzienlijk hoger dan de rente op een spaarrekening.
Duurzaam opgewekte elektriciteit die u teruglevert aan
het net, wordt door de energieleverancier verrekend met
de verbruikte elektriciteit.

Complete dienstverlening
Een goed zonne-energiesysteem berust op drie pijlers: een
doordacht ontwerp, gebruik van kwalitatief hoogwaardige
materialen en een vakkundige installatie. Elro verzorgt het
gehele traject van inventarisatie tot oplevering en nazorg.
U kunt rekenen op:
•
•
•
•
•

bewezen expertise op het gebied van zonne-energie;
gedegen systeemontwerp;
gebruik van de beste materialen;
vakkundige installatie;
optimale service en onderhoud.

Financieringsmogelijkheden
Tijdens de inventarisatie beoordeelt Elro of uw dak geschikt is
voor zonnepanelen, waarmee toekomstige additionele kosten
bij dakrenovatie worden voorkomen. Op basis van het beschikbare budget ontvangt u een volledige financiële onderbouwing
voor uw investering in een zonne-energiesysteem. Zo krijgt
u een helder inzicht in de besparing op de oorspronkelijke
energiekosten en is het rendement van het systeem eenvoudig
te bepalen. Indien er geen budget beschikbaar is, kan Elro uw
investering uit handen nemen. Ook kunnen wij u helpen met de
verzekering van uw systeem en systeemopbrengsten. Vraag
naar de diverse financieringsmogelijkheden.

Ook voor andere energiebesparende maatregelen kunt
u bij Elro terecht. Denk hierbij aan zaken als zonnecollectoren en –boilers, isolatieverbeteringen, daglichtoplossingen en zonthermische systemen.
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Zorg voor uw dak
Kwaliteit, duurzaamheid en betrokkenheid. Dat zijn, al sinds de oprichting
in 1987, de uitgangspunten van Dakbedekkingsbedrijf Elro. De kracht van Elro
ligt in meer dan 25 jaar ervaring, uitgebreide kennis, goed geschoolde mensen
en toepassing van hoogwaardige producten. Met vier vestigingen, strategisch
verspreid over Nederland, staat Elro garant voor kwaliteit in de breedste zin
van het woord. Van het aanbrengen van bitumineuze en/of kunststof dakbedekkingen op renovatiedaken tot groendaken, energiedaken, parkeerdaken,
dakonderhoud, dakbeheer en dakveiligheid. Professioneel, betrouwbaar en
altijd met een duurzaam resultaat.

energiedaken

Hoenderparkweg 48A

Avelingen West 27A

Fluorietweg 16D

Ekkersrijt 4503

7335 GV Apeldoorn

4202 MS Gorinchem

1812 RR Alkmaar

5692 DN Son

T 055 541 30 05

T 0183 630 633

T 072 540 77 70

T 0499 49 49 00

www.ELROduurzamedaken.nl
info@elroduurzamedaken.nl
k e n n i s

v a n

d a k i n n o v a t i e s

