HOOGNIVEAU INFORMATIE AANVRAAG

VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE:

NAAM :

HOOGNIVEAU vastgoed onderhoud
Titaniumlaan 98
5221 CK ‘s Hertogenbosch

ADRES :

PC/WOONPLAATS :

ANTWOORDNUMMER 10158
5200 VB ‘s-Hertogenbosch

TEL.NR.:

KVK 56785674
BTW nr. NL 8523.01.121.B01

MOBIEL:

E/MAIL :

Kantoor:
085 - 0066842
Whatsapp:
06 - 15184376
Klantenservice: 0900 2255552

SCHERPE PRIJZEN BIJ COLLECTIEVE WERKZAAMHEDEN, b.v. samen met buren, vrienden, kennissen.

E-mail:

info@hoogniveau.eu

m2

Plaatsen zonnepannen t.b.v. hellend dak met een dakoppervlak van ±

HOOGNIVEAU STEUNT:

Schoonmaken hellend dak d.m.v. hoge druk & impregneren.

0900 - 225 55 52

PARTICULIEREN &
BEDRIJVEN

ZONNEPANNEN
Dakpannen met zonnecellen

Zonnepanelen een doorn in het oog?
Niet met zonnedakpannen, ook wel
zonnepannen of zonneceldakpannen
genoemd. Dit zijn dakpannen waarin
zonneceltechnologie is ingebouwd. In
plaats van een blauw vlak op je dak,
vallen zonnedakpannen bijna niet op.
In deze folder beantwoorden we voor
u de 5 meest gestelde vragen over
zonnepannen zoals:

m2 Kleur dakpannen

Dakpannen coaten. Dakoppervlak ±

KLANTENSERVICE

m2

Installeren zonnepanelen t.b.v. hellend dak met een dakoppervlak van ±

1. Kosten zonnepannen
Schoonmaken zonnepanelen

2. Benodigd dakoppervlak
Vogelnesten verwijderen uit:

dakgoten

onder dakpannen

schoorsteen

3. Verschillende zonnepannen
Vogelbescherming plaatsen t.b.v. zonnepanelen.

4. Omvormer
Vogelbescherming plaatsen t.b.v.

dakgoten

schoorsteen

Overige schoonmaakwerkzaamheden o.a.
Overige reparatiewerkzaamheden o.a.
Vrijblijvende informatie – eventueel vrijblijvend adviseur op locatie

overige

www.orangebabies.nl

5. Type dakpannen

ATTENTIE: op verzoek van de klant moeten onze medewerkers zich kunnen legitimeren met hun bedrijfspas (zie onze website). Wilt u meer informatie
naar aanleiding van onze brochure, neem dan telefonisch contact met ons op of stuur de gratis antwoordkaart in zodat wij contact met u kunnen opnemen.

W W W. H O O G N I V E AU. E U

W W W. H O O G N I V E A U . E U

Een groot voordeel van de Zonnepan is dat hij een mooi geheel vormt met een dak.
Ook zijn de Zonnepannen gemakkelijk te integreren rondom een dakraam en zijn er
geen nadelige schaduweffecten. De Zonnepannen zijn verkrijgbaar in drie verschillende kleuren; zwart, grijs of rood. De moderne keramische dakpan, de Nelskamp F10,
is het type dakpan dat op dit moment vooral gebruikt wordt als Zonnepan.

Zonnepannen worden volledig in het dak geïntegreerd. In elke Zonnepan zit namelijk
een klein zonnepaneeltje verwerkt met hierin monokristallijne zonnecellen. Hierdoor
is er geen onderstel of ander bevestigingsmiddel nodig. Bovendien oogt de Zonnepan heel natuurlijk op het dak. Aan de achterkant van de Zonnepan zit een gat voor de
bedrading, waardoor alle Zonnepannen met elkaar verbonden en gekoppeld worden
aan één omvormer.

WERKING ZONNEPAN
Omdat de Zonnepan een gat aan de achterkant heeft voor de bedrading, was het
lastig om een producent te vinden die een dakpan wilde maken. Veel producenten
wilden namelijk geen Zonnepannen produceren omdat het gat in de achterkant de
dakpan minder sterk maakt.

5200 VB ’s-Hertogenbosch

EEN ONOPVALLEND ALTERNATIEF

WERKING ZONNEPAN

Antwoordnummer 10158

Zonnepanelen zijn op steeds meer daken te vinden. Helaas springen ze soms erg in
het oog waardoor ze uw dak ontsieren. De Zonnepan biedt hiervoor de oplossing:
dakpannen met kleine, ingebouwde, zonnepanelen.

HOOGNIVEAU VASTGOED ONDERHOUD

ZONNEPAN: EEN INNOVATIEF ZONNEPANEEL

KOSTEN EN OPBRENGST
De opbrengst van de Zonnepan (80% – 90%) is gelijkwaardig aan die van de gewone
zonnepanelen. De vermogensgarantie die bij Zonnepannen vaak wordt afgegeven is
90% in de eerste 10 jaar en 80% op de volgende 15 jaar. Er wordt vaak 30 jaar garantie
op waterdichtheid gegeven en 5 jaar garantie op de omvormer.
De prijs voor 6m² zonnepannen varieert tussen de €2.800 ,- en €9.000,-

Stuur deze kaart gratis in, verzendkosten zijn al betaald
dus een postzegel is niet nodig.

Zie ook: www.klusdirect.nl

ANTWOORDKAART HOOGNIVEAU BV

Nelskamp heeft hiervoor een oplossing gevonden: zij perforeren de plek waar het gat
moet komen en bakken de dakpan in zijn geheel af. Het gat kan na het bakken uit de
dakpan worden getikt.

