constant hoog rendement

landelijke dekking

Maak de vergelijking met prijsstunters in

Installatie en onderhoud vinden plaats

termen van opbrengsten minus totale kosten

vanuit alle vestigingen en servicepunten

(afschrijving over resterende levensduur)

van Oranjedak. Kijk voor alle vestigingen
op www.oranjedak.nl

Oranjedak Energy
Aanbieders die uitsluitend
op prijs concurreren
Lagere
begininvestering,
eerste jaren hoger
netto rendement
Aanpassingen
vanwege vereisten
dakveiligheid

Lekkage door
ondeugdelijke
montage

Constant hoog
netto rendement
door kwaliteit,
door totaalaanpak van dak
en energiesysteem en door
verzekerde totaalgarantie
Vervanging
omvormer en
aansluitingen

Stormschade
aan dak door
losgekomen panelen

Alleen geringe
jaarlijkse afname
van opbrengst

Toenemende kosten
door gebrekkige
Sterkere
garantie
jaarlijkse afname
van opbrengst

zonne-energie
• Integrale aanpak
• Topkwaliteit
• Fiscale ondersteuning
• Volledige dakgarantie
• Geheel ontzorgen

Oranjedak Energy
Postbus 380, 3330 AJ Zwijndrecht
Gildenweg 4, 3334 KC Zwijndrecht

078 - 61 000 66 (kantooruren)
0900 - 899 80 70 (7x24 uur)
www.oranjedakenergy.nl
www.oranjedak.nl
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Break even
Oranjedak
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Break even
Prijsstunter

kwaliteit, totaalaanpak en complete garantie
• RETAIL & HANDEL • VERVOER & LOGISTIEK • OVERHEID • ONDERWIJS • BEHEERMAATSCHAPPIJEN

Oranjedak
Energy
Oranjedak Energy wil bijdragen aan een
duurzame samenleving door winning van
zonne-energie toegankelijk te maken voor
utiliteit en woningbouw.
Wij zijn een Nederlands bedrijf met
jarenlange ervaring in grootschalige
toepassing van zonnepanelen. We zijn
onderdeel van Oranjedak, een van de
sterkste spelers in de Nederlandse
dakbedekkingsbranche met meer dan
40 jaar ervaring in heel Nederland.
Oranjedak Energy is zich bewust van haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid en
voert haar activiteiten veilig, duurzaam en
milieuvriendelijk uit. Andere speerpunten:
klantvriendelijkheid, kostenefficiency, een
platte organisatiestructuur en een heldere,
open en integere stijl van zaken doen.
Oranjedak Energy is voor u een partner
die meedenkt en verantwoordelijkheid
neemt in het gehele traject, van aanvraag
tot oplevering en daarna. We spelen
optimaal in op de meest actuele weten regelgeving.

maatoplossing voor ieder dak

installatie en dakgarantie

Doordachte engineering

Kwaliteit en lange levensduur

Snelle en probleemloze uitvoering

biedt innovatieve, degelijke en bewezen

Uw PV installatie moet gedurende vele jaren

Een PV installatie heeft een economische

Oranjedak Energy zorgt voor een nauwkeurige

oplossingen voor een stormvaste bevestiging.

een hoog rendement opleveren. Een optimaal

levensduur van meer dan 20 jaar. Ons ontwerp

planning en uitvoering. Van de levering en

Een veilig gevoel voor u, uw omgeving én

ontwerp en goede afstemming van alle

is daarop afgestemd. Al onze systemen

Waarom een zonne-energie systeem?

de installatie van het systeem, tot en met het

uw verzekering!

componenten is daarom van groot belang.

hebben een hoogwaardige kwaliteit en een

• Lagere energiekosten.

verzorgen van de aansluiting voor teruglevering

In het ontwerp streven we naar inpassing in

lange gegarandeerde levensduur. Dat geldt ook

• Bescherming tegen prijsfluctuaties op de

aan het stroomnet. Afspraken met u, met het

Complete dakgarantie

het architectonisch ontwerp en houden wij

voor alle randapparatuur zoals bekabeling en

energiebedrijf en andere partijeen stemmen we

Met een installatie van Oranjedak Energy

rekening met uw persoonlijke wensen en met

omvormers. Ons aanbod van zonnepanelen

zorgvuldig op elkaar af. Oranjedak Energy heeft

zullen de zonnepanelen geen nadelige effecten

bouwtechnische, weerkundige en fysieke

is zeer divers, compleet en actueel (mono- en

eigen, vakkundige installatieteams, die werken

hebben op functioneren en levensduur van uw

factoren. Oranjedak Energy werkt hiertoe

polykristallijne en thin film zonnecellen). Het

• Fiscale voordelen.

conform NEN normen.

dak. Oranjedak Energy opereert conform NEN

met simulatiemodellen. Ook voor daken met

assortiment is altijd up-to-date. We zitten

• Minder warmteontwikkeling op het dak,

een lichtgewichtconstructie kunnen we een

bovenop de ontwikkelingen en beschikken over

maatoplossing ontwikkelen.

een breed assortiment uit Azië, Amerika en

energiemarkt en stijgende energiebelasting.
• Behalen duurzaamheidsdoelstellingen,
zonder grote impact op uw cashflow.

normen en houdt rekening met kritische facStormvaste bevestiging

toren, zoals dakbelasting, hemelwaterafvoer,

Om te voldoen aan windlastberekeningen

veiligheid en dakonderhoud. Door alles in één

Europa. Daarom kunnen wij altijd een product

volgens de Eurocode, is een mechanische

hand te houden krijgt of behoudt u complete

leveren dat past bij de ruimte op het dak,

bevestiging al snel noodzakelijk. Oranjedak

dakgarantie. Dat beperkt het risico op daklekk-

constructiereserve en specifieke klantwensen.

Energy heeft hierin een unieke expertise en

ages en eventuele bijkomende herstelkosten.

financiering

beter binnenklimaat.
• Hogere waarde van onroerend goed.

Overheid betaalt mee
Investeren in zonnepanelen is voor ondernemers

service en onderhoud

Oranjedak Energy kan financieringsoplossin-

extra interessant door een aantal belastingaftrek-

Monitoring

Service en onderhoud

gen op maat aanbieden aan ondernemers,

regelingen. Daardoor wordt de terugverdientijd

Na de oplevering ontvangt u heldere instructie in

Ons servicepakket bevat verder ook technisch

collectieven, woningcorporaties en over-

op uw investering in zonnepanelen korter.

de monitoring van de energieopbrengst. Dit kunt

onderhoud en periodieke reiniging. En natuurlijk

heden. Lease constructies zijn mogelijk,

Deze regelingen kunt u toepassen boven op

u volgen met een in huis display en App. Ook

staan wij altijd voor u klaar met deskundig

maar ook volledige ontzorgconcepten

uw reguliere afschrijving. Wij informeren u

wij kunnen, op afstand, uw PV installatie blijven

advies over het beheer van uw PV installatie.

waarbij u de gehele investering en

graag over optimale benutting van subsidie en

monitoren, 7x24 uur en zelfs tot op paneelniveau.

expoitatie uitbesteedt.

fiscale voordelen.

Bij afwijkingen of storingen ondernemen we actie.
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