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Saman Groep; wij geven energie!
Duurzaam én comfortabel wonen, leven en werken. Dat wil de Saman Groep
voor iedereen bereikbaar maken. Dit doen we door nieuwe oplossingen te
bieden die bijdragen aan een verantwoordelijker energiegebruik op aarde.
Maar ook door u altijd het beste energie-advies te geven. Daarnaast leveren
wij kwalitatief goede technische oplossingen die volledig beantwoorden aan
uw eisen van duurzaamheid en comfort. Wij zetten ons elke dag opnieuw
met trots, passie en vol energie in voor onze klanten.
Wij kennen energie
Met 100 jaar ervaring in de installatietechniek richten wij ons sinds 2004
specifiek op technieken die energie besparen en energie duurzaam
opwekken. Door onze specialistische kennis zijn wij leidend in Zuidwest
Nederland in de overgang van fossiele brandstoffen naar andere, duurzame,
bronnen van energie. Wij koppelen dit aan het beste advies, afgestemd
op de specifieke wensen van onze klanten. Bovendien, levert ons eigen
energiebedrijf Saman EnergiQ écht groene stroom uit eigen regio en gas
met CO2 compensatie.
Wij delen energie
In de komende jaren blijven we groeien door het ontwikkelen van innovatieve
oplossingen die bijdragen aan duurzame energievoorzieningen voor ons
allemaal. We delen onze specialistische kennis om met collega's praktische,
duurzame oplossingen te verzorgen: van advies en installatie tot service &
onderhoud. Zodat wij samen met u de volgende generatie een comfortabele
en duurzame woon-, leef-, en werkomgeving kunnen garanderen.
Saman Groep; wij geven energie!

Middenin de energietransitie
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In 4 stappen

uw eigen zonnepanelen huren

U neemt contact op voor een telefonisch
adviesgesprek en ontvangt per mail een
offerte.

Gaat u akkoord? Dan komt één van onze
collega's bij uw langs om de opdracht in orde
te maken. U tekent de huurovereenkomst en
vervolgens plannen we de montage in.

De
werkzaamheden
worden
op
de
afgesproken datum uitgevoerd door onze
vakkundige collega's. Het systeem wordt
werkend opgeleverd, zodat u direct kunt
profiteren.

U bespaart op uw energiekosten en betaalt
maandelijks een vast huurbedrag voor uw
installatie.
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Zonnepanelen kopen
of huren?

Wilt u zonnepanelen, dan kunt u deze kopen of huren.
Wanneer u kiest voor huren, dan betaalt u maandelijks een
vast huurbedrag. U hoeft dus geen investering te doen.
Daarnaast kunt u de huurpanelen later alsnog kopen
op een moment dat u uitkomt. Wilt u het koopmoment
uitstellen, maar wel zonnepanelen op uw dak, garantie
van een goed werkende installatie en direct besparen
op uw energierekening? Dan is huren de beste keuze.
In het rekenvoorbeeld hiernaast leggen we uit wat een
zonnepanelensysteem met 12 panelen kost en oplevert
wanneer u deze zou kopen of huren.

Rekenvoorbeeld
12 JA Solar 275 Wp zonnepanelen
Omnik omvormer & online monitoring
Huurprijs per maand		
Energiebesparing per maand
Netto voordeel		

€ 46
€ 57
€ 11

Saman EnergiQ ZonBonus*
Totaal voordeel per maand
Totaal voordeel per jaar

€2
€ 13
€ 156

* In combinatie met een energiecontract van Saman EnergiQ.
Dit is een rekenvoorbeeld. Uw situatie kan hiervan afwijken.
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Waarom zonnepanelen huren bij de Saman Groep?
Huurt u zonnepanelen, dan wenst u uiteraard de beste kwaliteit en een betrouwbare partner. Als grootste leverancier in Zuidwest-Nederland levert de Saman
Groep A-kwaliteit zonnepanelen met een hoge opbrengst en lange levensduur.

1. Financieel aantrekkelijk met de beste kwaliteit producten

4. Opgebouwde ervaring en kennis

leverancier in Zuidwest-Nederland kan Saman Groep topmerken inkopen

Groep is een solide, onafhankelijk installatiebedrijf met een goede reputatie

tegen een gunstig tarief.

en een breed dienstenpakket, waardoor wij u op verschillende gebieden

Saman Groep maakt zonne-energie bereikbaar voor iedereen. Als grootste

2. Betrouwbare partij voor werkelijk lange garanties

Wij bestaan al sinds 1921 en bieden garantie en betrouwbaarheid. Dit is
belangrijk als u op het punt staat een zonnestroominstallatie aan te schaffen
die minimaal 25 jaar probleemloos moet functioneren.

3 Professionele vakmensen

Door alle werkzaamheden uit te voeren met eigen gekwalificeerde
medewerkers kunnen wij zorg dragen voor een betrouwbaar en goed
systeem. Onze mensen zijn goed opgeleid, werken vakkundig, netjes en
veilig.

Wij bestaan al sinds 1921 en bieden garantie en betrouwbaarheid. Saman

van dienst kunnen zijn.

5. Extra voordeel met Saman EnergiQ ZonBonus

Stapt u over naar Saman EnergiQ, dan profiteert u van 100% groene stroom
uit de regio en gas met CO2 compensatie. Daarnaast ontvangt u € 2,- per
maand aan Saman EnergiQ ZonBonus, welke direct op uw factuur wordt
verrekend.

6. Zonne-energiesysteem eenvoudig overnemen

U kunt het gehuurde zonne-energiesysteem gedurende de hele looptijd
op elk moment eenvoudig overnemen. Hierbij rekenen wij geen boete-,
administratie- of vervroegde aflossingskosten. Het overnemen van het
zonne-energiesysteem is zowel mogelijk tijdens als na afloop van het
huurcontract.
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Opdracht gegeven, en nu?

Uiterlijk vijf werkdagen nadat u de huurovereenkomst heeft ontvangen,
nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor het plaatsen
van de zonnepanelen.
Tref voorbereidingen

1

De meterkast leegruimen, zodat onze collega's er makkelijk bij kunnen;

2

De plaats waar uw omvormer komt te hangen leegruimen. Zorg voor
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Uw zonne-energiesysteem kan via WiFi en een app verbonden worden

voldoende werkruimte voor onze collega's

met uw tablet, computer of smartphone, mits de omvormer kan
communiceren met uw WiFi-netwerk.
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Annuleren van uw afspraak kan tot 48 uur van tevoren. U kunt ons
bereiken op ons reguliere telefoonnummer 0111 412 647.

Tijdens de installatie
Het installeren van zonnepanelen gebeurt meestal door twee of drie
collega's van de Saman Groep; de zonnepanelenmonteur(s) en een
elektricien. Wij werken altijd met eigen mensen, u kunt ze dus herkennen
aan onze bedrijfskleding en -bus.
De meeste installaties zijn binnen één of twee dagen klaar. Dit is uiteraard
afhankelijk van het type dak, het type dakbedekking, de hoeveelheid
zonnepanelen en de opstelling van de zonnepanelen.
Wat als ik de afspraak moet verzetten?
Bel naar 0111 412 647 of stuur een e-mail naar info@samangroep.nl voor meer
informatie. We zullen ons best doen om de installatie op de eerstvolgende
beschikbare dag uit te voeren.
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Na de installatie

Uw zonnepanelen liggen op uw dak en het opwekken van uw eigen
energie kan beginnen. Het is belangrijk dat u uw zonne-energiesysteem
aanmeldt op www.energieleveren.nl. Deze gegevens worden gebruikt
door uw netbeheerder om het elektriciteitsnet optimaal te beheren. De
netbeheerder zorgt voor een juiste verrekening van uw teruglevering op
de jaarafrekening van uw energieleverancier. De netbeheerder heeft een
wettelijke publieke taak en gebruikt uw gegevens niet voor commerciële
doeleinden. Ze blijven dus strikt vertrouwelijk. Ook is het belangrijk om te
controleren bij uw verzekeraar of uw zonnepanelen-installatie gedekt is.
BTW teruggave
Bij het huren van zonnepanelen kunt u de BTW niet terugvorderen.
Dit komt doordat de Saman Groep de juridisch eigenaar blijft van het
zonnepanelensysteem tot het moment dat u de zonnepanelen overneemt of
tot de einddatum van het huurcontract. BTW terugvorderen bij de overname
van het systeem is wel mogelijk. Echter voor de jaren waarin het systeem
reeds gehuurd is geweest wordt voor elk jaar het forfait afgetrokken. (€ 20,per 1.000 Wp geïnstalleerd vermogen per jaar).
Monitoring
Monitoring houdt in dat de omvormer bijhoudt hoeveel energie er wordt
geproduceerd. U kunt dit aflezen op het schermpje van de omvormer. Veel
modellen versturen gegevens via het internet naar een app waardoor u de
gegevens kunt volgen op uw pc/laptop, smartphone of tablet.
Gelukkig werkt de omvormer ook zonder internetverbinding en loopt u g
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DUURZAAM EN COMFORTABEL WONEN,
LEVEN EN WERKEN VOOR IEDEREEN BEREIKBAAR!
Wilt u meer weten over de Saman Groep en de mogelijkheden?
Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

0111 412 647

Gouwepoort 1
4301 RZ Zierikzee
Openingstijden:
Maandag

08.00 - 18.00 uur

Dinsdag

08.00 - 18.00 uur

Woensdag

08.00 - 18.00 uur

Donderdag

08.00 - 18.00 uur

Vrijdag		

08.00 - 17.00 uur

info@samangroep.nl

www.samangroep.nl
www.samanenergiq.nl

