Een goed dak scheelt u een hoop hoofdpijn. De kosten bij lekkages of onderhoud
lopen door de grote oppervlaktes snel op. En eerlijk is eerlijk: dit geld investeert u
liever ergens anders in. Wij bieden u een financiële oplossing in ruil voor het mogen
plaatsen van zonnepanelen op uw dak: 1+1=3. Hoe dit werkt? Lees snel verder!

DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE
• Alles-in-één oplossing voor een nieuw dak mét zonnepanelen
• Geen investeringsdruk
• 15 jaar garantie én verzekering op uw dak
• Onderhoud dak én solar voor 15 jaar geregeld en in één hand
• Verbetering van energielabel van het pand dankzij solar
• 100% inzet van groene energie
• Bijdrage aan verduurzaming en CO2-reductie van Nederland

STAP 1. nieuw dak

VERVANGING TOE?
OOK ALTIJD AL GROENE
ZONNE-ENERGIE
WILLEN GEBRUIKEN?

STAP 2. nieuwe solar

UW DAK AAN

Echt een bijzonder aanbod
Croonwolter&dros en Switch Energy
bieden u in samenwerking met Hollanddak een groene, duurzame, alles-in-een
oplossing voor uw dak. Dit inclusief
garanties en verzekeringen voor de
gehele looptijd van het contract. Wanneer ú het dak beschikbaar stelt voor
het plaatsen van onze zonnepanelen is de
vervanging van dat dak vaak kosteloos.
Naast dit financiële voordeel, bent u gelijk langjarig verzekerd van een optimaal
functionerend dak, inclusief onderhoud,
veiligheidsmaatregelen en garanties. En
dit allemaal in één hand en door een vertrouwde, professionele partij uitgevoerd.
Hoe werkt het?

Wanneer u Switch Energy met Croonwolter&dros een zonnepaneelinstallatie laat
exploiteren op uw dak voor een periode
van 15 jaar, ontvangt u normaal gesproken

Meer info? Contact Michael Voormolen,
M: +31 6 46 30 03 74
E: michaelvoormolen@hollanddak.nl
of Fabio Pisano, M: +31 6 22 43 34 46
E: fabio.pisano@croonwolterendros.nl

een jaarlijkse vergoeding voor het huren van
uw dak voor de zonnestroominstallatie. De huurvergoeding kunnen wij inzetten voor het vervangen
van de dakbedekking. Uiteraard kan de gebruiker
van het gebouw ook een deel van de opgewekte
groene energie voor eigen gebruik inzetten. Zo krijgt
u meerdere voordelen in één. Dit aanbod geldt zowel
voor bestaande bouw als voor nieuwbouw.

dak sterk genoeg is voor de geplande zonnepaneelinstallatie. Veiligheid en zekerheid staan zo echt
voorop.
Onderhoud: 15 jaar geheel verzorgd

Het onderhoud aan zowel dak als zonnepaneelinstallatie wordt door ons gecombineerd. Dit scheelt
u kosten en zo is er altijd maar één aanspreekpunt
voor het onderhoud en vragen van uw kant.

Veiligheid: altijd voorop

De veiligheid staat voor ons altijd op nummer 1.
Zowel de veiligheid van de betrokken personen, als
van het pand en de gebruikte materialen op het dak.
Zo wordt er direct een permanente valbeveiliging
aangebracht, zodat latere inspecties en onderhoudswerkzaamheden tijdens de looptijd altijd veilig
kunnen plaatsvinden. En alle te gebruiken materialen zijn slim op elkaar afgestemd zodat er geen
schade ontstaat aan uw dak en/of onze installaties.
Dankzij deze aanpak weet u ook gelijk zeker dat uw

Garantie: gedurende gehele looptijd

U krijgt een 15-jarige garantie op het dak.
Verzekeringen: aan alles gedacht

Voor het vervangen van het dak en het plaatsen van
de zonnepalen hebben wij een Construction All-Risk
verzekering geregeld. Daarnaast geldt een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering die loopt gedurende de volldedige looptijd van 15 jaar. Wat wilt u nog
meer? Vraag naar de mogelijkheden in úw situatie.

Compleet ontzorgd: nieuw dak én groene stroom
Subsidie
solar

Verzekeringen
dak en solar

Financiering
voor aanleg

Passende, juiste
dakbedekking

Aanleg
dak en solar

CROONWOLTER&DROS - SWITCH ENERGY - HOLLANDDAK

Exploitatie
en beheer solar

Professionele inplanning van nieuw dak met solaropstelling

3 BEDRIJVEN SLAAN HANDEN INEEN
Hollanddak - Een van de grootste en toonaangevendste dakdekkers van Nederland met uitgebreide ervaringen en een brede klantenportfolio. Hollanddak BV is dé grootste speler in
Nederland voor wat betreft distributiecentra,
logistieke hallen en opslagruimtes. Logischerwijs is het bedrijf daarom volledig ingericht om
dergelijke daken te vernieuwen en solarconstructies te bouwen. Vanaf de calculatie- tot
aan de beheerfase.
Croonwolter&dros - Loopt al meer dan 140
jaar voorop bij nieuwe ontwikkelingen in de
techniek. Ook in deze tijd, waarin de rol van de
techniek steeds belangrijker wordt, zijn wij een
aanjager van nieuwe technologische ontwikkelingen. We hebben de kennis, de ervaring en
het vakmanschap om intelligente systemen en
integrale, duurzame oplossingen te bedenken,
te ontwikkelen, te implementeren, te beheren
en te onderhouden.
Switch Energy - Adviseert ondernemingen bij
het volledige traject van ontwerp, financiering,
realisatie en exploitatie van PV-systemen op de
zakelijke markt. We ontwikkelen en realiseren
zelfstandig duurzame energieprojecten waarbij
we de zonnepaneelinstallaties zelf ontwerpen.

