
duurzaam verbinden

Geniet dubbel 
van de zon!

Het mooie van zonne-energie is dat u er niets voor hoeft te doen. Het is er voor iedereen! Naast 
dat het gebruik van deze duurzame energie goed voor het milieu is, levert het u ook een flinke 
besparing op. Enerless sluit uw woning er graag op aan, zodat u dubbel van de zon kan genieten, 
binnen én buiten! 

Besparen met zonnepanelen

Met zonnepanelen wekt u uw eigen energie 
op. Hierdoor bent u niet langer afhankelijk 
van de traditionele energieleveranciers. Bij 
een energie-overschot op een zonnige dag 
kunt u zelfs uw eigen energie terug leveren 
aan deze leveranciers.

Uw investering in zonnepanelen op uw dak 
verdient u zeker weer terug. U spaart immers 
elke maand opnieuw op uw energierekening.

Om uw overstap op groene energie extra 
interessant te maken biedt de overheid 
bovendien interessante subsidies aan voor 
het realiseren van uw zonne-installatie. 

Hernieuwbare energie 

Energiebesparing speelt een steeds grotere rol 
in de wereld. In Nederland bestaat nu de ambitie 
om af te stappen van het fossiele aardgas, om 
zo de CO2-uitstoot met 50% te laten dalen vóór 
2030.  

Zonnepanelen dragen goed bij aan deze ambitie.  

Met uw zonnepanelen wekt u groene stroom 
op. U maakt daarmee geen gebruik meer van 
grijze (vervuilende) stroom en zorgt zo voor 
minder CO2-uitstoot. Waardoor u een mooie 
bijdrage levert aan een meer duurzame wereld 
voor vandaag én morgen.  

enerless.nl



Kies voor zon! 

• Bespaar honderden euro’s op 
uw  energierekening.

• Krijg een beter energielabel en 
verhoog de waarde van uw woning.

• Draag met groene energie bij aan het milieu 
doordat u zorgt voor minder CO2-uitstoot.

• Bekijk direct de opbrengst van de 
zonnepanelen op uw dak

Krijg inzicht 

Ontdek nu hoeveel u bespaart met zonnepanelen 
voor úw woning. Enerless helpt u graag bij het 
verwezenlijken van uw ambities en het 
beantwoorden van uw vragen.

Welk type paneel is het meest geschikt voor uw 
woning? Welke opstelling past het best bij uw 
verbruik? Wat is de draagkracht van uw dak? 
Welke subsidies zijn er voor u beschikbaar? 

Enerless geeft u de  antwoorden die u zoekt. Wij  
ondersteunen u graag: van advies tot realisatie!

Maak een afspraak! 

Wij maken graag kennis! Op basis van een eerste 
kennismaking brengen wij uw kansen globaal in kaart. Dit 
is een kosteloos advies dat u van ons ontvangt. 

Maak dus snel een afspraak of win meer informatie in via 
085 8771359 of hklooster@enerless.nl. 

U bepaalt de koers, samen maken we er een succes van!.  

Enerless: Duurzaam Verbinden 

Enerless adviseert niet alleen particulieren in het efficiënt 
omgaan met energie en het opwekken van eigen energie, 
maar ook ondernemers en gemeentes. Als allround 
energieadviseur ondersteunt Enerless van advies tot 
realisatie. 

Onze aanpak kenmerkt zich door een persoonlijke 
benadering. U heeft altijd uw eigen energieadviseur. 
Hij/zij staat voor u klaar in het beantwoorden van uw 
warmtepomp-vragen en andere energiebesparingszaken.

085 8771359

hklooster@enerless.nl

www.enerless.nl/contact

duurzaam verbindenenerless.nl

““Investeren in 

zonnepanelen is 

investeren in morgen. 

Ga voor duurzaam, de 

groene wereld begint 

bij ons.””

Hendry Klooster – Directeur Enerless




