
 
 

Agrarische bedrijven zijn  
grootverbruikers als het gaat 
om elektriciteit. Steeds vaker 

kiezen zij daarom bewust voor  
zonnepanelen. Investeren in  

zonnepanelen is om meerdere  
redenen interessant. U dringt er de 

kosten van het dagelijkse stroomverbruik 
sterk mee terug, omdat u uw eigen energie opwekt. 
U bent tevens onafhankelijk van prijsstijgingen. En 
ook belastingtechnisch valt er door verschillende  
stimuleringsregelingen veel voordeel te halen uit de 
investering. 
 
Daarnaast spaart u het milieu. Zonne-energie is  
immers een heel schone bron van energie. Tot slot 
draagt het gebruik van zonnepanelen bij aan de  
uitstraling van uw bedrijf in het kader van het  
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

SolarNoord BV biedt  
installaties vanaf  

€ 0,99 per Wp 
 
Over het algemeen hebben boerenbedrijven  
grote dakoppervlakken die bovendien vaak  
gunstig gelegen zijn. Dat, gecombineerd met 
het grote stroomverbruik en de  
belastingvoordelen, betekent dat een groot 
zonnepanelensysteem een interessante  
investering is. SolarNoord BV in Stadskanaal 
biedt zonne-energie installaties aan vanaf  
€ 0,99 per Wp.  

 
Nú investeren in  
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Nú investeren in  
zonnepanelen loont! 

 

opwekken eigen warmte en  

elektriciteit 

verlagen kosten dagelijks 

stroomverbruik 

onafhankelijk van prijsstijgingen 

duurzame investering 

fiscale voordelen 

goed voor het milieu 

maatschappelijk  

verantwoord ondernemen 

vanaf 99 eurocent per Wp 

 

Persoonlijk advies 
 

Geen dak is gelijk. Bovendien verschilt de aansluiting en het verbruik per bedrijf. Daarom kunt u bij  
SolarNoord BV altijd rekenen op een persoonlijk advies op maat met een helder en volledig uitgewerkt 
rekenvoorbeeld. SolarNoord heeft zich toegelegd op zonne-energie installaties en importeert en installeert 
de hoogste kwaliteit zonnepanelen van het merk Renesola. Deze panelen hebben een voortreffelijk  
rendement en worden tegen zeer gunstige voorwaarden aangeboden. Ze zijn voorzien van een +garantie, 
wat inhoudt dat de panelen altijd meer produceren dan minimaal opgegeven. Door de eigen import kan 
SolarNoord sterk concurrerend opereren. 

 
Nog dit jaar profiteren van de belastingvoordelen? Neem dan contact op met  

SolarNoord in Stadskanaal. Wij zetten alles graag voor u op een rij.  

 
 

 SolarNoord BV 
Steenhouwer 22 

9502 ET Stadskanaal 
t: 0599 - 650 123 
f: 0599 - 651 235 

info@solarnoord.nl 
KvK: 02331002 

 
www.solarnoord.nl 
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