
Doe mee, zodat we samen de volgende stap zetten als duurzaamste regio van Nederland. 
Zorgeloze zonne-energie is er voor elke organisatie met 5 of meer bedrijfspanden óf een dakoppervlakte van 1500 m2.

Van Hout. Voor rendement.

Zonne-energie kan altijd. Voor veel organisaties is het de 
start van hun verduurzamingsroute. En dat is spannend. 
Daarom kun je bij ons zonnepanelen huren, kopen of extern 
financieren. 

De voordelen van zonne-energie zijn zichtbaar. 
Met zonnepanelen op het dak wek je groene stroom op. 
Geen CO2-uitstoot en geen vervuiling. Zo kun je zorgeloos 
genieten van je eigen stroom en ben je minder afhankelijk 
van een energieleverancier.

“Zonne-energie is zichtbaar en een makkelijke stap
op weg naar verduurzaming van mijn pand.”  

Zonne-energie
Zonder zorgen.
Doe je mee?

Geniet van zorgeloze zonne-energie

Doe je ogen dicht en maak een korte droomvlucht over  
onze regio. Je ziet de bedrijfsdaken schitteren in de zon.  
Een zon die ons elke dag nieuwe energie geeft, als je de 
kansen pakt. Want op dit moment wordt maar een derde 
van de totale zonne-energie zakelijk opgewekt. 

Het is tijd voor verandering! Daarom introduceert Van Hout 
Zorgeloze zonne-energie. Daarmee garanderen wij 
zorgeloos genieten van zonne-energie. Zonder keuzestress, 
met de zekerheid van optimaal rendement. 



Van Hout. Voor rendement.

Samen verduurzamen we onze regio. Doe je mee?

Geen zorgen. Steeds meer organisaties en bedrijven 
pakken duurzaamheid serieus op.  Zij zijn een voorbeeld voor 
de sector, maar zijn onzeker over de juiste keuzes. Met zorgeloze 
zonne-energie heb je geen keuzestress. Je krijgt een voorstel 
op maat en alles wordt geregeld.

Goed werk. Opscheppen is niet nodig, maar we zijn wel 
trots op de complimenten die we krijgen. Want volgens onze 
klanten begrijpen onze mensen dat organisatieprocessen 
gewoon door moeten gaan. Daarom doen we het echt 
samen en gaat veiligheid boven alles.

Garantie. Niet goed, geld terug. Dat klinkt simpel. En dat is het 
ook. Wij zorgen voor een rendabele business case met installatie, 
beheer en onderhoud. En dankzij onze garantie op de prestatie, 
zorg jij voor minder CO2-uitstoot. 

De juiste partner. Het is niet je core business om energie 
op te wekken en je wil ook geen risico dragen. De familie Van Hout 
is één van de meest vooruitstrevende installateurs in 
Zuid-Nederland. Als klimaataanpakker werken we samen met 
partners zoals de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en 
ondersteunen we Green Deals.

Vertrouw op de zekerheid 
van zorgeloze zonne-energie
Zet met ons de stap. Want er is zoveel meer mogelijk 
als we het samen doen. Kies nu voor de zekerheid van 
zorgeloze zonne-energie. Neem contact op voor een
goed gesprek en een vrijblijvende offerte. 

040 – 253 23 52
info@van-hout.com
www.van-hout.com/offerte

“We willen laten zien dat we ambitieus zijn op het vlak van 
duurzaamheid. We hebben daarin een voorbeeldfunctie.” 

Jeroen Rooijakkers 
Wethouder gemeente Veldhoven


