collectieve groene energie
almere

De beste prijs

Wie wij zijn

•

Wij zijn voortdurend op zoek naar de beste materialen en componenten die voor u als klant, het
hoogste rendement aan ‘eigen’ duurzame, groene
energie opleveren en garanderen.

•

CGE houdt rekening met de wensen en behoeften
van u als ondernemer.
Voor ons is het niet belangrijk om ‘meters’ te
maken maar om het hoogst mogelijk rendement
uit uw dak te halen. Voor ons geen standaardsystemen of container-(uit)verkoop maar ‘advies
op maat’ voor een snelle terugverdientijd.
Haal met de juiste materialen en fiscale mogelijkheden het hoogste rendement uit het dak van
uw bedrijf. Wij hebben uitgebreide expertise in
verschillende dakconstructies. Van pannendak tot
leien dak en van staalplaat tot bitumen. En alles
wat hier nog tussenin ligt.
Voor elk dak zijn er andere mogelijkheden, vaak
zijn er ook meerdere oplossingen mogelijk.

•

Wij helpen u met al uw vragen.
Welk systeem is het best geschikt voor mijn
bedrijf?
Hoe snel kan ik mijn eigen zonne-energieinstallatie terugverdienen?

•

•
•

Maatwerk
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COLLECTIEVE
GROENE ENERGIE

Collectieve Groene Energie (CGE) gevestigd in
Almere, helpt u door het adviseren, leveren en
plaatsen van zonnepanelen, zonnecollectoren,
windenergie en led-verlichting.

•
•

Alles onder één dak

Hoe zit het met subsidies, financieringen en
verzekeringen?
Welke garanties krijg ik? Zijn de geleverde
zonnepanelen herverzekerd bij faillissement
van de producent?
En welke norm of keurmerk hanteert
CGE m.b.t. het installeren van zonne-energie
systemen?
Wordt mijn bedrijf meer waard met zonnepanelen?
Kan ik het dak van mijn bedrijf ook verhuren?

Zelf geproduceerde groene, duurzame energie
is goed voor het milieu en op termijn goed voor
uw balans. Wij werken uitsluitend met partners
die klanttevredenheid, innovatie, deskundigheid,
technische expertise en service hoog in hun
vaandel hebben staan. En bovendien een gezonde financiële basis hebben, zodat continuïteit is
gegarandeerd.
CGE wil graag handen en voeten geven aan het
versterken van de duurzame markt. Waar anderen stoppen, gaat CGE door!
Groen ondernemen gaat verder dan zon, wind en
water. CGE heeft ook oog voor mens en maatschappij. Een deel van de opbrengsten gaan naar
stichting Building on Love, zij helpt kansarme
kinderen in Zuid-Afrika
CGE werkt uitsluitend
met top-fabrikanten

Waarmee kunnen wij u ontzorgen?
SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie)
Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het Ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling
van een duurzame energievoorziening in Nederland. Bedrijven en (non-profit, maatschappelijke)
instellingen die hernieuwbare energie (gaan)
produceren, kunnen gebruik maken van de SDE+.
CGE kan u hierover adviseren en dit hele traject
tegen een lage vergoeding uit handen nemen.
U belast zo niet uw boekhouder, maar laat het
over aan onze professional. Wij onderzoeken
samen met u de mogelijkheden en stellen daarbij
uw wensen centraal.
Geef uw wensen aan ons door en wij stellen voor
u een volledige offerte op. Van totaaladvies tot financiële begeleiding, en van juiste productkeuze
tot de installatie en oplevering van uw duurzame
energievoorziening: Voor uw onderneming alles
onder één dak en tegen lage kosten.
Financiering

Zowel particulieren als bedrijven kunnen CGE
Extra met ons afsluiten. Dit kan binnen drie
maanden na het plaatsen van de order worden
afgesloten. Wanneer wij een storingsmelding
ontvangen zal in overleg besproken worden wat
de beste oplossing is om het probleem zo snel
mogelijk en kosteloos te verhelpen. Dit kan zowel
een reparatie als een vervanging van onderdelen
inhouden. Dit doe wij in eigen beheer.

Led verlichting
> Besparingsadvies
Duurzaam begint bij een goed en zuinig lichtplan.
Wat je niet verbruikt hoef je ook niet aan energie
op te wekken. Wij geven dan ook geheel vrijblijvend een besparingsadvies. CGE brengt gratis de
mogelijkheden binnen uw bedrijf aan het licht.
Uw besparing en terugverdientijd staan centraal.

Voor grotere projecten, bijvoorbeeld voor grote ondernemingen, MKB-bedrijven of land- en
tuinbouw, kunnen wij via onze partners gunstige
financieringsregelingen aanbieden. Hierbij is het
advies en de offerte van CGE leidinggevend.

CGE werkt hierbij samen met Ultra-LED. Deze
productlijn wordt gekenmerkt door de hoge lumen/
watt verhouding. Hierdoor is deze led-verlichting
extra energiezuinig t.o.v. andere led-producten.

CGE Extra

CGE geeft verlichtingsadvies en creëert zo de
juiste hoeveelheid licht t.b.v. uw nieuwbouwproject door vooraf de noodzakelijke lichtberekeningen te maken. Uiteraard doen we dit ook voor
bestaande bouwwerken.

Omdat er wel een garantie bestaat voor de panelen en omvormers, maar niet voor de reis- en
arbeidskosten bij reparatie of vervanging aan
huis of bedrijf, bieden wij hiervoor CGE Extra aan.

> Lichtberekeningen

De Extra’s van CGE
> CGE verricht in Almere, voorafgaand aan de offerte,
een gratis schouwing! Hierdoor komt u achteraf niet
voor verrassingen te staan!
> CGE kan ook uw fiscale zaken hieromtrent eenvoudig
en makkelijk regelen!
> CGE kan uw installatie geheel ‘turn-key’ opleveren
> CGE werkt met SEI-gecertificeerde installateurs.
Zij hebben ruime ervaring met montagewerk van
grote zonne-energie installaties.
Monitoring

De door ons geleverde systemen kunnen op verschillende manieren
worden uitgelezen. Hierdoor krijgt u per dag, week, maand en jaar inzicht in de prestaties en opbrengsten van uw zonne-energiesysteem.
Wij kunnen dit in samenwerking met uw service-afdeling afstemmen.

> CGE ook voor VvE (Vereniging van Eigenaren)
> CGE ook voor sportverenigingen en woningcoöperaties
> CGE begroet u graag als toekomstige, tevreden klant!
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Montage

CGE zonne-energie-installaties worden volgens de strikte richtlijnen
van ISSO en conform de NEN1010 installatienorm uitgevoerd.

CERTIFIED INSTALLER

COLLECTIEVE
GROENE ENERGIE

www.collectievegroeneenergie.nl
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