
De zon is onze primaire bron 
van energie.  
 
Deze potentiële energie is 
onbeperkt en voldoende om 
ons permanent te voorzien 
van een eindeloze aanvoer 
van energie.  
 
De omvormers zetten het 
opgevangen zonlicht om in 
bruikbare elektriciteit en    
verzorgen daarmee een   
betrouwbare energietoevoer.  
 
Zonnepanelen leveren gratis 
energie en derhalve lagere 
energiekosten. Zij gaan   
gegarandeerd minimaal 25 
jaar mee.  
 

Doe nu de check en ontdek of uw dak geschikt is voor zonnepanelen!  
 
Beantwoord de volgende vragen met ja of nee:  
 

 Heeft u een plat dak, een gevel of een schuin dak op het zuidoosten tot zuid-
westen?  

 Heeft u minimaal 5m
2 
 dakoppervlak beschikbaar?  

 Heeft het beschikbare dakoppervlak de gehele dag zonlicht?  

 Heeft u een elektriciteitsmeter?  

 Is het dak van het pand waar u de panelen op wilt plaatsen uw eigendom, of 
huurt u dit pand? (bij huur is het noodzakelijk dat u van de eigenaar schriftelijk 
toestemming krijgt voor het plaatsen van zonnepanelen) 

 
Heeft u 3 of meer keer “ja” geantwoord op deze vragen? Dan is uw dak geschikt voor 
zonnepanelen!  
 

Leveranciers:  

 Solar Nederland 

 Technische Unie 

Duurzame energie, kies voor zonnepanelen! 
 

Klik, ook uw partner in zonne-energie 

Kwaliteit, flexibiliteit, duurzaamheid  

en service staan centraal bij Klik.  

 

Het gehele installatietraject van idee en ontwerp tot de uitvoering en het 

onderhoud kan Klik volledig verzorgen.  
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 Maak gebruik van de gratis energie van de zon;  
 

 Bespaar aanzienlijk op uw energiekosten; 
 

 Verhoog de waarde van uw pand.  

Hoe meer panelen u kiest hoe 
hoger uw opbrengst en hoe 
lager uw energierekening.  
 
Om het investeren in duurzame 
energie door bedrijven te be-
vorderen heeft de overheid een 
aantal fiscale regelingen     
getroffen die de investering in       
zonnepanelen extra interessant 
maken.  
 
Klik is onder andere            
gespecialiseerd in               
zonnepanelen. Met behulp van 
een uniek softwareprogramma 
kan Klik snel een complete 
berekening met besparing voor 
u maken. Hieruit kan er een 
offerte worden uitgebracht.  
 

Voor meer informatie en/of het 
opvragen van een vrijblijvende 
offerte, kunt u contact opnemen 
via telefoonnummer               
020-696 68 85 of via e-mail 
info@klikbv.nl. 
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Sharp  

  
 
Prijzen excl. BTW 

 
 
* 

 
 
Prijzen incl. BTW 

 
 
* 

6 panelen Fronius + Sharp 2135,00 * 2585,00 * 

8 panelen Mastervolt + Sharp 3050,00 * 3695,00 * 

10 panelen Mastervolt + Sharp 3775,00 * 4570,00 * 

12 panelen Mastervolt + Sharp 4290,00 * 5195,00 * 

14 panelen Mastervolt + Sharp 4415,00 * 5345,00 * 

16 panelen Fronius + Sharp 5385,00 * 6520,00 * 

18 panelen Mastervolt + Sharp 5965,00 * 7220,00 * 

20 panelen Mastervolt + Sharp 6580,00 * 7965,00 * 

      

      

Hyundai  Prijzen excl. BTW * Prijzen incl. BTW * 

6 panelen Fronius + Hyundai 2305,00 * 2790,00 * 

8 panelen Mastervolt + Hyundai 3315,00 * 4015,00 * 

10 panelen Mastervolt + Hyundai 4105,00 * 4970,00 * 

12 panelen Mastervolt + Hyundai 4685,00 * 5670,00 * 

14 panelen Mastervolt + Hyundai 5235,00 * 6335,00 * 

16 panelen Fronius + Hyundai 5965,00 * 7220,00 * 

18 panelen Mastervolt + Hyundai 6615,00 * 8005,00 * 

20 panelen Mastervolt + Hyundai 7240,00 * 8765,00 * 

* richtlijn excl. montage  
 
Klik heeft, voor het gemak, kant– en– klare pakketten samengesteld op basis van 
2 fabrikaten.  
 
Voor meer informatie en/of het opvragen van een vrijblijvende offerte kunt u     
contact opnemen via telefoonnummer 020 - 696 68 85 of via e-mail info@klikbv.nl. 

Platdak 
 
Sharp 

  
 
Prijzen excl. BTW 

 
 
* 

 
 
Prijzen incl. BTW 

 
 
* 

6 panelen Fronius + Sharp 2275,00 * 2755,00 * 

8 panelen Mastervolt + Sharp 3275,00 * 3965,00 * 

10 panelen Mastervolt + Sharp 4110,00 * 4975,00 * 

12 panelen Mastervolt + Sharp 4635,00 * 5610,00 * 

14 panelen Mastervolt + Sharp 5210,00 * 6305,00 * 

16 panelen Mastervolt + Sharp 5940,00 * 7190,00 * 

18 panelen Mastervolt + Sharp 6580,00 * 7965,00 * 

20 panelen Mastervolt + Sharp 7200,00 * 8715,00 * 

      

Platdak  
 
Hyundai 

  
 
Prijzen excl. BTW 

 
 
* 

 
 
Prijzen incl. BTW 

 
 
* 

6 panelen Fronius + Hyundai 2475,00 * 2995,00 * 

8 panelen Mastervolt + Hyundai 3540,00 * 4285,00 * 

10 panelen Mastervolt + Hyundai 4395,00 * 5320,00 * 

12 panelen Mastervolt + Hyundai 5035,00 * 6095,00 * 

14 panelen Mastervolt + Hyundai 5675,00 * 6870,00 * 

16 panelen Fronius + Hyundai 6395,00 * 7740,00 * 

18 panelen Mastervolt + Hyundai 7175,00 * 8685,00 * 

20 panelen Mastervolt + Hyundai 7865,00 * 9520,00 * 


