DE LOKALE

ZONNEPANELEN ACTIE
PROFITEER NU VAN COLLECTIEF INKOPEN

- TERUGGAVE VAN BTW
- KEUZE UIT LOKALE INSTALLATEURS
- 10 JAAR GARANTIE
- HOOG RENDEMENT
- GOED BEGELEID DOOR CALORIE

100% GLEORKEAGAELLD
calorie energie.nl
CALorie, de lokale energiecoöperatie van, voor
en door bewoners van Castricum, Akersloot,
Limmen, Bakkum en de Woude heeft wegens
overweldigend succes wederom de zonnepanelen actie georganiseerd. Inwoners lieten ons
tijdens de eerste acties meer dan 6000 zonne-

panelen op hun daken leggen. Voor inwoners die
nog geen panelen hebben of willen uitbreiden,
heeft CALorie weer een schitterend aanbod.
U kunt kiezen tussen twee kleuren zonnepanelen, uw eigen lokale installateur en de BTWteruggave wordt voor u geregeld.

energie voor castricum

Waarom zonne-energie via deze lokale actie?

Een uniek concept in Nederland

✔M
 eer opbrengst dan rente van de bank!
✔ Helpt uw huis verduurzamen.
✔ 10 jaar lang garantie op zonnepanelen en omvormers.
✔ U krijgt de BTW terug. Toepoel & Partners verzorgt de teruggave
voor u (in de prijs inbegrepen).
✔ Alles echt lokaal!

✔ Actie opgezet door neutrale lokale burger-energiecoöperatie CALorie.
✔ Door lokale krachtenbundeling een tijdelijke super-prijs!
✔ Volledige ontzorging.
✔ Prijs voor hele systeem inclusief installatie en BTW-teruggave.
✔ Alleen beste kwaliteit zonnepanelen en omvormers.
✔ CALorie bewaakt namens de bewoners van Castricum het hele proces.

U kunt kiezen voor blauwe of zwarte zonnepanelen van de beste
kwaliteit*. Ook kunt u desgewenst uw eigen installateur kiezen uit de zes
lokale installateurs die meedoen aan de actie. Deze bekwame vakmensen
houden zich aan alle strenge normen en kwaliteitseisen. Wilt u meer
informatie? U bent van harte welkom op een van onze informatieavonden:
• Bakkum - 6 november, 20.00 uur (inloop 19.30 uur):
Fase Fier, Van Oldenbarneveldweg 25, 1901 KA Castricum
• Limmen - 7 november, 20.00 uur (inloop 19.30 uur):
De Oude School, Schoolweg 1, 1906 AD Limmen
• Akersloot - 13 november, 20.00 uur (inloop 19.30 uur):
‘t Hoorntje, Kerklaan 20, 1921 BL Akersloot
• Castricum - 14 november, 20.00 uur (inloop 19.30 uur):
Bibliotheek Castricum, Geesterduinweg 1, 1902 CB Castricum

NB: • Wanneer u overgaat tot aanschaf van de zonnepanelen dient u lid te worden van CALorie (€ 20,00 per jaar)
• Wifi wordt werkend opgeleverd indien er voldoende Wifi-signaal is op de plek van de omvormer.
U kunt desgewenst ook kiezen voor een omvormer met bedrading tegen meerkosten.
• De actieprijzen gaan uit van de installatie van de omvormer onder het dak en genoeg groepen in de meterkast.
Meerwerk zal in overleg met uw installateur meer kosten.
• Het Rijk, de provincie en de gemeente bieden geen subsidies voor zonnepanelen. Eigen zonnestroom is vooral
gunstig zolang de rijksoverheid de zogenoemde salderingsregeling toepast.
• Huurders kunnen meedoen aan de actie als ze toestemming hebben van de eigenaar.
• Bij specifieke situaties zoals platte daken, is het altijd mogelijk om op maat een pakket te maken,
met de actiekortingen.
• Wist u dat daken georiënteerd op het oosten en westen ook een heel mooie opbrengst kunnen hebben en dat wat
schaduw vaak prima valt te pareren met zogenoemde optimizers?
• Wist u dat onze zonnepanelen nu maar liefst 275 tot 300 Wp zijn.
• U kunt t/m 28 februari 2019 een offerte aanvragen. Een akkoord op een offerte kunt u geven
tot en met 31 maart 2019.
• Houdt u rekening met een wachttijd, ook na ondertekening van de offerte.
• Uitgebreidere informatie over deze actie kunt u vinden op:

Hoe werkt het?
1. U geeft vrijblijvend en heel gemakkelijk uw interesse aan via de website van CALorie, calorieenergie.nl.
2. Binnen vijftien werkdagen neemt een lokale installateur contact met u op. Indien een huisbezoek nodig is,
komt de installateur bij u langs.
3. Als u instemt met de offerte, maakt de installateur met u een afspraak voor de installatie.
4. Vervolgens installeert het bedrijf het systeem op uw dak.
5. De stroombesparing is begonnen!
6. Na betaling verzorgt Toepoel & Partners gratis uw BTW-teruggave.
* De kwaliteit van
de zonnepanelen en omvormers
(keurmerk Bloomberg Tier 1)
is door externe controle
gewaarborgd. Een pakket met
een oneven aantal panelen
is ook mogelijk binnen de
actievoorwaarden. De even
pakketten zijn richtinggevend in
de prijs. Hiernaast zijn zowel
blauwe als zwarte panelen als
voorbeeld geplaatst om u
een indruk te geven.

calorie energie.nl

Prijzen hebben betrekking op een
portrait ligging van de zonnepanelen
(zoals afgebeeld). Landscape is
mogelijk op aanvraag.

6 zonnepanelen

10 zonnepanelen

8 zonnepanelen

12 zonnepanelen

Blauw 1650 Wp **

€ 2.394,00 incl. BTW

Blauw 2200 Wp**

€ 2.825,00 incl. BTW

Blauw 2750 Wp**

€ 3.264,00 incl. BTW

Blauw 3300 Wp**

€ 3.785,00 incl. BTW

Zwart 1800 Wp **

€ 2.619,00 incl. BTW

Zwart 2400 Wp**

€ 3.109,00 incl. BTW

Zwart 3000 Wp**

€ 3.650,00 incl. BTW

Zwart 3600 Wp**

€ 4.214,00 incl. BTW

WIFI
Alle omvormers hebben een
ingebouwde WiFi zodat u de
prestaties van uw systeem kunt
volgen via de gratis app op uw
telefoon of tablet.

Bij eventuele opmerkingen en
vragen kunt u terecht bij
zonnepanelen@calorieenergie.nl

14 zonnepanelen

16 zonnepanelen

Blauw 3850 Wp**

€ 4.273,50 incl. BTW

Blauw 4400 Wp**

€ 4.650,00 incl. BTW

Zwart 4200 Wp**

€ 4.746,

Zwart 4800 Wp**

€ 5.199,

00

incl. BTW

** Wp betekent Watt piek en is een eenheid van vermogen.

00

incl. BTW

U betaalt in eerste instantie de prijs
inclusief BTW. Na installatie meldt
u binnen 3 maanden uw gegevens
aan Toepoel & Partners, waarna u
het BTW bedrag minus het forfait
terugkrijgt van de belastingdienst.
Als u ondernemer bent en dus al een
BTW nummer heeft, moet u rekening
houden met een jaarlijks terugkerende
afdracht van het forfait-bedrag.
Alle informatie over het BTW
proces kunt u vinden op

18 zonnepanelen

20 zonnepanelen

Blauw 4950 Wp** € 5.148,00 incl. BTW
Zwart 5400 Wp** € 5.724,00 incl. BTW

Blauw 5500 Wp**

€ 5.610,00 incl. BTW

Zwart 6000 Wp**

€ 6.240,

00

incl. BTW

calorieenergie.nl

Deelnemers Lokale Actie Zonnepanelen
• CALorie, energiecoöperatie
• Libra Energy, groothandel in PV-systemen
• Gemeente Castricum
• Toepoel & Partners

Deelnemende installateurs:
• Zonbespaart
• De Graaf Elektrotechniek
• Will Glorie Installatietechniek
• Bouwbedrijf Casmond
• OIT technisch installatiebureau
• Greeny Bros

calorie energie.nl

energie voor castricum

