
RENDEMENT
RECHTSTREEKS
VAN DE ZON

W
W

W
.Z

E
R

O
G

A
S.

N
L



ZEROgas Zonnepanelen2 ZEROgas Zonnepanelen 3

ZEROgas gaat voor 100% tevredenheid

Het succes van ZEROgas is niet alleen gebaseerd op de optimale afstemming 
van de installatie op uw specifieke situatie, of op de vlotte plaatsing door onze 
eigen vakbekwame monteurs. Ook levert ZEROgas uitsluitend producten van 
gerenommeerde fabrikanten en leveranciers (uit de top tien wereldwijd!).

U rekent er immers op dat uw zonnepanelen de 
komende 25 jaar duurzame elektriciteit opleveren. Daar 
zorgt ZEROgas voor!

GAAT U OOK ZONNEPANELEN 
INSTALLEREN? 

Een héél verstandige beslissing. Zonnepanelen 
zorgen namelijk niet alleen voor uw eigen duurzame 
elektriciteitsproductie, maar bieden ook een prima 
rendement op uw investering.

De belangrijkste factor om dit rendement te behalen, 

is de zon. En die komt iedere dag vrolijk weer op! Deze 
zekerheid is natuurlijk fantastisch. Maar daarmee alleen 
komt u niet aan dit schitterende rendement.

ZEROgas levert u kwaliteit, vakmanschap en vele jaren 
ervaring. Dé troeven voor een langdurige goede werking 
van uw zonnepanelen.

Zonnepanelen van ZEROgas 
leveren een rendement van wel  
15 % per jaar op!

1. LAGERE ENERGIEREKENING

Door zonnepanelen kunt u uw eigen elektriciteit opwekken. U 
hoeft dus niet meer volledig energie van de energieleverancier te 
bekostigen. In de zomer kan het zo zijn dat u uw eigen huishouden 
van 100% eigen opgewekte energie kan voorzien. 

2. DUURZAME BRON

Zonnestralen zijn er altijd, zelfs in de winter. Deze bron raakt niet op, 
in tegenstelling tot fossiele brandstoffen. Door gebruik van zonne-
energie kunnen we de uitputting van fossiele brandstoffen rekken.

3. CO2 UITSTOOT BEPERKEN

De energie die opgewekt wordt door zonnepanelen is schone energie. 
Bij het opwekken komt geen CO2 vrij. Dit bespaart per jaar 60 
kilogram CO2 per m2 zonnepaneel. Zo kunnen we het broeikaseffect 
tegengaan.

4. HOGERE WONINGWAARDE

Door te investeren in zonne-energie verhoogt u de waarde van uw 
huis. U krijgt namelijk een hoger energielabel als u zonnepanelen hebt 
aangeschaft. Immers hoeft de koper deze moeite en investering niet 
meer te doen en wel profiteert van lagere energiekosten. 

5. LANGE LEVENSDUUR

Zonnepanelen hebben een lange levensduur. U heeft zeker 25 
jaar profijt van zonnepanelen. Als uw terugverdientijd van de 
zonnepanelen 5 jaar is, heeft u 20 jaar lang winst!

6. WEINIG ONDERHOUD NODIG

Zonnepanelen hebben weinig onderhoud nodig. Het meeste vuil wat 
op de panelen komt, wordt automatisch weer weggespoeld. Om een 
optimaal rendement te behouden is het wel nodig de panelen een 
enkele keer per jaar te controleren op vuil of beschadigingen.

TOP 6 KEUZES VOOR ZONNEPANELEN 

BIJ ZEROGAS KRIJGT U:

•     Duidelijk en transparant advies
•     De beste prijs-kwaliteitsverhouding
•     Alleen zonnepanelen van A-kwaliteit
•     Eigen vakbekwame monteurs met   
      professionele uitrusting
•     Perfecte after-sales service
•     Landelijk servicenummer voor al uw             
      vragen en opmerkingen
•     Vele mogelijkheden om elk moment van  
      de dag uw rendement te controleren
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