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Monitoring
Alle 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.

Kan ik zelf zonnepanelen installeren?
Dat kan met onze D.H.Z.-oplossing (Doe Het Zelf). Het instal-
leren en aansluiten van zonnepanelen vraagt wel om stevige 
kluservaring; en om veilig werken op het dak natuurlijk.
CGE adviseert u graag over de zonnepanelen, de installatie, 
de aansluiting en veilig werken. Vraag een persoonlijk gesprek 
aan om meer over onze Doe Het Zelf-oplossingen voor zonne-
panelen te horen.

De Extra’s van CGE
>   CGE extra voor extra zekerheid. Vraag naar de
 voorwaarden!

>   CGE verricht gratis in Almere voorafgaand aan de
 offerte een schouwing! Hierdoor komt u achteraf niet
 voor verrassingen te staan!

>   CGE kan ook de btw-teruggaaf voor u eenvoudig en
 gemakkelijk regelen!

>   CGE kan uw installatie redelijk snel opleveren!

>  CGE werkt alleen met gecertificeerde installateurs!

>   CGE is een gecertificeerde Solar Edge-installateur

>   CGE begroet u graag als toekomstig, tevreden klant!
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Wie wij zijn
Collectieve Groene Energie (CGE) gevestigd in 
Almere, helpt u door het adviseren, leveren en 
plaatsen van zonnepanelen, zonnecollectoren, 
windenergie en led-verlichting. 

Wij zijn voortdurend op zoek naar de beste ma-
terialen en componenten die voor u als klant, het 
hoogste rendement aan ‘eigen’ duurzame, groe-
ne energie oplevert en garandeert.

CGE houdt rekening met de wensen en behoeften 
van u als klant. 

Voor ons is het niet belangrijk om ‘meters’ te 
maken maar om het hoogst mogelijk rendement 
uit uw dak te halen. Voor ons géén standaard- 
systemen of container, (uit)verkoop maar ‘advies 
op maat’ voor elk budget.

Raakt u verstrikt in alle informatie over groene 
energie?
•  Welk systeem is het best geschikt voor mijn 

woning?
•  Hoe snel kan ik mijn eigen zonne-energie-
 installatie terug verdienen?
•  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 huis meer waard met zonne-
 panelen? 

Zelf geproduceerde groene, duurzame energie 
is goed voor het milieu en goed voor uw porte-
monnee. In deze jonge markt werken wij daarom 
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 ande-
ren stoppen, gaat CGE door!

Groen ondernemen gaat verder dan zon, wind en 
water. CGE heeft ook oog voor mens en maat-
schappij. Een deel van de opbrengsten gaan naar 
stichting Building on Love, zij helpt kansarme 
kinderen in Zuid-Afrika.
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Zonne-energie systemen als:

>  Indak-systeem
Het CGE indak systeem geeft uw woning een mo-
dern design dat u onderscheidt van de rest van 
uw wijk. Deze esthetische oplossing is ideaal voor 
op nieuwbouw- en bestaande woningen waar 
kostenbesparing en esthetiek gewenst is.  Voor 
een relatieve lage meerprijs voor het indaksys-
teem in combinatie met CGE ‘All Black’ zonne-
panelen monteert u een prachtige en sierlijke 
zonne-energie-installatie op uw bestaande dak.

>  Opdak-systeem
Dit is het meest gebruikte montagesysteem. Het 
wordt aan het dak bevestigd door middel van 
dakhaken, die aan de panlat bevestigd worden. Er 
wordt niet in het dak geschroefd of geboord waar-
door de waterdichtheid van het pannendak gega-
randeerd blijft. De montagerail wordt eenvoudig 
op de dakhaken vastgeklikt. De zonnepanelen 
worden in de montagerail geschoven waarna ze 
worden vastgeschroefd. CGE werkt hier uitslui-
tend met Nederlandse producenten. Kwaliteit en 
garantie is hierdoor verzekerd.

>  Platdak-systeem
Voor platte daken maakt CGE gebruik van licht-
gewicht montagesystemen welke ingezet kunnen 
worden voor nagenoeg alle platte daken. Met een 
minimum aan ballast kan het gekoppelde systeem 
voor zowel grote als kleine systemen worden ge- 

Wat leveren wij
bruikt. Dit voor een klassieke zuid-opstelling, 
maar ook in een oost-west- of noord-zuid-op-
stelling. Verschillende opstellingshoeken zijn 
mogelijk; dit zorgt ervoor dat de opstelling  van 
zonnepanelen bij nagenoeg iedere oriëntatie zeer 
goede opbrengsten kan behalen. Ook hier maken 
we uitsluitend gebruik van montagemateriaal van 
Nederlands fabrikaat.

>  Zonnecollectoren
Deze thermische zonne-energiesystemen zorgen 
voor warmwater, verwarming of een combinatie 
hiervan. De werking is eenvoudig. Het belang-
rijkste is om het systeem zo efficiënt mogelijk te 
maken. In principe bestaat een thermische zon-
ne-installatie uit een of meerder collectoren op 
het dak. In deze collectoren wordt het water door 
een systeem van buizen verwarmd en getrans-
porteerd naar een opslagtank of de verwarming. 
Eenvoudig, efficiënt en gratis.

>  Autonome systemen
Deze zogenaamde off-grid systemen zijn onaf-
hankelijk van het elektriciteitsnet en daarom 
ook ideaal in Nederland voor vakantie- of zelf-
bouw- woningen die in een afgelegen gebied ge-
vestigd zijn, maar ook als je niet meer met het 
elektriciteitsnetwerk in verbinding wilt staan. 
Een off-grid, autonoom energiesysteem biedt 
u de mogelijkheid om geheel in eigen beheer 
uw eigen energie op te wekken. Ook ideaal voor 
tuinhuisje, recreatiewoning, mobiel voertuig of 
pleziervaartuig! Op dit moment zijn er veel zelf-
bouwers die overwegen om geheel zelfstandig 
in hun eigen energie productie te gaan voorzien.

>  Led verlichting
Duurzaam begint bij een goed en zuinig licht-
plan. Wat je niet verbruikt hoef je ook niet aan 
energie op te wekken. CGE werkt 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 werkt uitsluitend 
met top-fabrikanten
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