Niet eerder was een energieneutrale
woning zo binnen handbereik als nu.
CG Energie biedt u als particulier een
prachtig groen totaalconcept waarmee uw woning, zonder enorme
investeringen, zelfs leverancier van
electriciteit kan worden! Lees dit
foldertje op uw gemak door en ontdek
alle mogelijkheden,
ook voor uw woonof werkplek.

In dit schematisch overzicht ziet u
heel helder op welke plekken in uw
woning er ‘gewonnen’ gaat worden:
van het dak tot de meterkast, van de
boiler tot de oplaadpaal- alles kan
tegenwoordig eenvoudig toegepast
worden om uw huis optimaal te
vergroenen. Informeer vrijblijvend
naar de nieuwste ontwikkelingen op
dit gebied; ook voor uw plek nu binnen handbereik. Bel (036) 530 49 41
of mail naar: info@cgenergie.nl

De zonnepanelen

NIEUW

Totaal energieconcept
voor particulieren,
VvE’s en bedrijven.

Leverancier van warm water, verwarming of beide. De werking is eenvoudig
en zeer efficient: het bestaat uit een thermische zonne-installatie van
collectoren op het dak. Hierin wordt het water door een buizensysteem verwarmd
en getransporteerd naar uw boiler en/of de verwarming. Eenvoudig, efficient en gratis.

De meterkast

De omvormer
Het hart van uw energieinstallatie. Een voor
uw situatie goed passende omvormer is erg
belangrijk; uw omvormer bepaalt namelijk
een groot deel van het uiteindelijke
rendement van uw zonneenergiesysteem. Laat u
zich door ons hier dus
goed over adviseren!

De omvormer wordt
rechtstreeks op een groep in
de meterkast aangesloten. In
een eengezinswoning mag
gemiddeld 3.500 - 5.750 Watt
stroom lopen. Wij berekenen
voor uw woning exact wat
binnen de veilige marges het
best haalbare is.

De klant aan het woord
Wij kunnen zelf enthousiast schrijven over de mogelijkheden die we u
met de nieuwste technieken kunnen bieden, maar we laten ook
iemand uit onze groeiende klantenkring aan het woord; iemand die op
dit moment zijn investering volop aan het terugverdienen is en zijn
maandelijkse energiekosten ziet dalen:

“

De boiler of warmtepomp

Als je het doet, moet je het goed doen.
Dit zijn meedenkers die gek zijn
op hun vak, eerlijke profs die
maatwerk leveren en graag die
extra mijl voor je gaan. Dat hoop
je, dat wil je, dat krijg je.
Blij mee!
Cor Mostaard Almere

Het zonnepaneel (PV of PVT )is het meest
zichtbare onderdeel van de installatie. Dit is
een vlakke glasplaat met zonnecellen die
zonlicht kunnen omzetten in elektrische
energie (PV).

De verlichting
Na een vrijblijvende inventaristie van
uw woonplek, vragen wij naar uw
jaarverbruik van energie. Vervolgens zijn
wij in staat om op basis van uw dak-capaciteit
volledig en optimaal maatwerk te bieden! En
mochten we toch nog ‘peertjes’ in uw lampen
tegenkomen... overstappen op LED-verlichting
scheelt zomaar 90 euro per jaar!
CG Energie-adviseert en informeert u.

De teruglevering
Als u zelf energie opwekt met zonnepanelen, gebruikt u de energie eerst
voor uw eigen huishouden. Op de momenten dat uw zonnepanelen meer
energie opwekken dan u nodig heeft, kunt u de elektriciteit teruggeven
aan het elektriciteitsnetwerk. Uw elektriciteitsmeter geeft aan hoeveel
u teruglevert.
Aan het eind van het jaar wordt de door u afgenomen stroom verrekend
met de stroom die u heeft teruggeleverd. Deze verrekening heet
‘salderen’. U betaalt alleen belasting en leveringskosten over het
gesaldeerde verbruik. Dit is de energie die u zelf niet heeft opgewekt,
maar heeft afgenomen. Daarnaast betaalt u ook vastrecht, omdat dit niet
afhankelijk is van het energieverbruik. Vraag ons gerust naar de details
hieromtrent.

De oplaadpaal
De verkoop van hybride-plugin auto’s is met 27% gestegen! De nieuwste
oplaadpalen die daarvoor nodig zijn, zijn geschikt voor iedere elektrische
auto. Onze moderne laders zijn er in verschillende vermogens. Zij kunnen
online worden worden geactiveerd met een laadpas. Hierdoor is er altijd
een laadstation dat perfect aansluit bij uw wensen. Voor particulieren,
Vereniging van Eigenaren en ondernemers. Vraag ons naar het laatste
nieuws over oplaadpalen.

Totaal energieconcept
voor particulieren,
VvE’s en bedrijven!

De achtergrond van CG Energie
CG Energie is al jaren actief op de duurzame markt. Na een zeer goede start in
Almere bereiken we nu ook andere regio’s
in het land; sleutelwoorden: gedrevenheid,
kwaliteit en service.
Na gedegen advies plaatsen wij zonnepanelen, zonneboilers, laadpalen en
‘off-grid’-systemen. Daarbij garanderen
wij de hoogste kwaliteit en het hoogste
rendement. De partners in ons netwerk
hanteren dan ook dezelfde waarden als
CG Energie: klanttevredenheid, service,
innovatie en technische expertise.
Daarom kan CG Energie ook volop continuïteit garanderen. Wij zijn helemaal
thuis in deze nog jonge markt en gaan
voor u die extra mijl; een prettig idee.

Iets meer over PV en PVT
Het zonnepaneel (PV of PVT )is het meest
zichtbare onderdeel van de installatie. Dit
is een vlakke glasplaat met zonnecellen
die zonlicht kunnen omzetten in elektrische energie (PV).
Voor het opwekken van warmte gebruiken
we een (PVT) module. Zonnepanelen zijn
leverbaar in verschillende kleuren, vermogens en kwaliteit.

Bespaar nu een groot deel van uw
maandelijkse energiekosten door slim te
investeren. CG Energie als uw adviseur,
specialist én uitvoerder, alles overzichtelijk
en betrouwbaar onder 1 dak. Wacht niet
langer en laat u nu adviseren en informeren
over wat groene energie voor u kan betekenen en welke kostenbesparingen u werkelijk
kunt realiseren. Super-Groen? HET KAN!

Iets meer over omvormers

De veelgestelde vragen

De gelijkstroom (DC) opgewekt door de
zonnepanelen wordt door de omvormer
(ook wel inverter genoemd) omgezet in
wisselstroom (AC) die nodig is voor elektrische apparaten.

1

De omvormer bewaakt en controleert de
zonnepanelen, optimaliseert de prestaties
en verzamelt de gegevens over het functioneren. De keuze van de omvormer is
maatwerk en dient precies te zijn afgestemd op de installatie en uw locatie.
CG Energie is uw professionele partner.

Is duurzame energie ook geschikt voor
mijn huis?
Waarschijnlijk wel, wij komen ‘vrijblijvend’
langs voor een schouwing.

.............................
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Dus jullie komen mijn specifieke situatie
ter plekke bekijken?
Ja, dat is zelfs noodzakelijk: om u het best
mogelijk rendement in combinatie met uw
wensen te bieden!

.............................
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Verandert mijn huishoudboekje bij aanschaf
van bijv. zonnepanelen?
Nee, met de opbrengst van uw zonnepanelen
lost u uw investering af i.p.v. uw geld maandelijks naar uw energiebedrijf te storten.

.............................
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Zijn er ook subsidies verkrijgbaar?
Voor ‘groene energie’ zijn er landelijke en
lokale subsidies verkrijgbaar. Informeer ernaar!
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Hoe zit het met service en onderhoud?
Wij proberen een ‘excellente’ service te verlenen daarnaast bieden wij ook onderhoudscontracten aan
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Markerkant 10-44, 1316 AJ Almere Stad
T: (036) 530 4941 M: info@cgenergie.nl

www.cgenergie.nl

Wat betekent ‘groene energie’ voor
mijn woning?
Uw woning zal hoogstwaarschijnlijk gekwalificeerd worden met energielabel A. U werkt
mee om de CO2-uitstoot te verlagen. U wordt
minder afhankelijk van het bestaande net.

.............................

Meer vragen? Mail ons: info@cgenergie.nl

