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Een kas heeft een constructie die niet
bedacht is om er een PV-systeem op te
leggen. ProfiNRG heeft een innovatief
montagesysteem ontwikkeld, waarbij
maximaal gebruik wordt gemaakt van de
aanwezige constructie. Het glas wordt
verwijderd en de panelen worden in het
door ons ontwikkelde profielsysteem
geschoven, dat op de bestaande roeden
wordt gemonteerd.

Zelf investeren of
financieren?

Wij ondersteunen u graag bij uw beslissing om uw
zonne-installatie zelf te financieren, of gebruik te
maken van een lease oplossing. Via onze partner
Zonnepanelendelen bieden wij u graag een
passend lease voorstel.
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1.594 Risen Energy zonnepanelen

1.972 Jinko solar zonnepanelen

6 x 60KTL-M0 Huawei omvormers

5 x 105KTL-H1 Huawei omvormers

474 MWh vermogen per jaar

576 MWh vermogen per jaar

135 huishoudens per jaar

164 huishoudens per jaar

2.180 ton CO2 besparing per jaar

2.651 ton CO2 besparing per jaar
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Kasprojecten
Tweede leven voor
uw kas
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ZONNEPANELEN VOOR DE AGRARISCHE SECTOR

ProfiNRG helpt met uw
SDE++ aanvraag

Profiteer van onze kennis en ervaring bij het
aanvragen van de SDE++ subsidie.Wij kosteloos
en vrijblijvend uw SDE voor u aan. De SDE
aanvraag komt op uw bedrijfsnaam te staan.
Ook als u nog niet op korte termijn gaat investeren
is het slim om toch alvast SDE aan te vragen. Na
toekenning is de subsidieaanvraag namelijk nog
2 jaar geldig. Per jaar is er maar 1 subsidieronde,
meestal in het najaar.

1194 Jinko Solar zonnepanelen

1636 Jinko Solar zonnepanelen

4 x 60KTL-M0 Huawei omvormers

6 x 60KTL-M0 Huawei omvormers

352 MWh vermogen per jaar

484 MWh vermogen per jaar

100 huishoudens per jaar

138 huishoudens per jaar

1.619 ton co2 besparing per jaar

2.225 ton co2 besparing per jaar

Adres

ProfiNRG
Maarssenbroeksedijk 37
3542 DM Utecht

Contact

030 - 341 09 90
info@profinrg.nl
www.profiNRG.nl

Boerenverstand van
zonne-energie
GROOTS IN AGRO

VRIJBLIJVEND ADVIES

SDE++ AANVRAAG

ProfiNRG is al meer dan 10
jaar actief in de agrarische
sector. Samen maken wij uw
project tot een succes.

Wij staan voor kwaliteit en
betrouwbaarheid en zijn een
veilige keuze als partner voor uw
zonnestroomsysteem.

Laat ons uw SDE subsidie
aanvragen.
Maximale
zekerheid, vrijblijvend en
kosteloos.

Bel ons voor een afspraak: 030 341 09 90

www.profinrg.nl

Over ProfiNRG
Al meer dan 10 jaar leveren wij uitgekiende zonne-energie installaties aan klanten

binnen de agro-sector. Wij realiseren zonne-installaties bij boerenbedrijven op
daken, kassen en op grond. Ook verzorgen wij graag uw SDE++ subsidie-aanvraag.
Kosteloos, vrijblijvend, met maximale zekerheid op toekenning van de subsidie.

Soort projecten
ProfiNRG ontwerpt en bouwt zonneinstallaties voor zowel daken, grond als
kassen.
Benut het dakoppervlak van uw
stal of loods en bepaar flink op
uw energiekosten.
Heeft u braakliggende grond of
ruimte binnen uw bouwblok?
Denk dan eens aan een
eigen zonneakker. Een mooie
bron van inkomsten met
tegelijk een flinke CO2 reductie.
Wij vormen ook kassen om
tot ‘energie-centrales’. Met
een dak van zonnepanelen
geven wij kassen een 2e leven.

Boeren verstand van
zonnepanelen

U bent agrariër met een groot dakoppervlak.
U wilt flink besparen op uw energiekosten
en vindt duurzaamheid belangrijk. Kies
dan voor zonnepanelen van ProfiNRG. Wij
ontwerpen en plaatsen al jaren succesvol
grootschalige,
kwalitatief
hoogwaardige
zonnepaneleninstallaties. Met mooie rendementen als resultaat.
ProfiNRG staat voor: de beste technische
oplossingen, goede garantievoorwaarden, een
gunstige financiering, de hoogste opbrengst in
kWh en het hoogste rendement op uw investering
als agrariër.
Wij kennen de agrarische sector van binnenuit
en denken in oplossingen. Dus, zoekt u een
gerenommeerde partij en wilt u een scherpe
offerte? Bel dan 030-341 09 90 voor een
vrijblijvende afspraak.

Grondprojecten

Dakprojecten
Wek uw energieverbruik op met
zonnepanelen
Gedurende het jaar wordt veel stroom
verbruikt op een boerderij. Voordeel
is dat u veel dakoppervlak heeft dat
mogelijk ingezet kan worden voor
zonnepanelen, om zo flink te besparen op
uw energiekosten. Denk daarnaast aan
extra belastingaftrek en SDE subsidie, en
zonnepanelen blijken ineens dichterbij
dan gedacht.

Voordelen van
zonnepanelen

Naast de besparing van energiekosten en
de vermindering van CO2 uitstoot, zijn er
meer voordelen aan de aanschaf van een
zonnepanelensysteem. Denk aan het verlagen
van de belastingdruk bij een maatschap of
eenmanszaak. Naast de standaard afschrijving
kan er Energie-investeringsaftrek (EIA) en
Kleinschaligheids
investeringsaftrek
(KIA)
worden toepast. En uiteraard zorgt de SDE++
subsidie 15 jaar lang voor een stabiele basis.

Totale ontzorging
Klasse A zonnepanelen en
omvormers

Wij staan voor kwaliteit, daarom werken wij
uitsluitend met A klasse gecertificeerde
zonnepanelen en omvormers. Dit biedt u
zekerheid en een zeer hoge opbrengst.

Wij ontzorgen u van A-Z, zo nemen wij u al het
regelwerk rondom de zonnepaneleninstallatie uit
handen. Samen met u bepalen wij welk systeem
het beste aansluit bij uw wensen, daarna pakken
wij alle bijbehorende zaken voor u op. Denk aan
het aanvragen van de SDE subsidie, contact met
de netbeheerder en zelfs overstappen naar een
andere leverancier is een mogelijkheid.

Installatie op maat
voor uw zonneakker
Zonneakkers verbreden de economische
basis en toekomstbestendigheid van
agrarische bedrijven.
Steeds meer
provincies en gemeenten staan toe
dat agrarische bedrijven binnen of
aansluitend op hun agrarisch bouwblok
zonnepanelen plaatsen, in kleinschalige
veldopstellingen.

Wij helpen bij uw
netaansluiting!

Een belangrijke succesfactor voor een
zonnestroom-installatie is de netaansluiting.
Netbeheerders
kampen
met
capaciteitsproblemen. Daarom is het essentieel om op tijd de
juiste capaciteit voor uw installatie te reserveren.
Wij helpen graag bij uw netaansluiting, zodat uw
systeem op tijd aan het net gekoppeld kan worden.

Service- en onderhoud

Service en onderhoud is nodig om gedurende
de gehele levensduur maximaal rendement
te halen uit uw systeem. Zo worden storingen
snel en adequaat opgelost. Bovendien
is onderhoud steeds vaker een eis van
verzekeringsmaatschappijen.

Onderhoudscontract

Wij bieden verschillende servicecontracten aan
waarbij u voor een groot deel bepaalt wat u zelf wilt
onderhouden en welk deel wij voor u onderhouden.

