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Haal de zon
in huis   
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www.eneco.nl/zonneboiler
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Eenvoudige werking.
De zonneboiler werkt op het licht  

van de zon en kan in elk jaargetijde 

gebruikt worden voor de verwarming 

van water. Een beetje zon is al 

voldoende. En bij donker weer springt 

de cv-ketel bij. De zonneboiler bestaat 

uit een collector en een voorraadvat. 

De collector staat op het dak en het 

voorraadvat wordt meestal bij de 

cv-ketel geplaatst. Dit is afhankelijk 

van waar uw cv-ketel hangt en of uw 

dak plat of schuin is. Het voorraadvat 

wordt aangesloten op de cv-ketel. 

Het invallende licht in de collector 

verwarmt het koude leidingwater  

in het voorraadvat. Het door de 

zonne boiler verwarmde water gaat 

naar uw cv-ketel. Zo hoeft uw cv-ketel 

niet aan te slaan wanneer u warm 

water gebruikt.

Met de zonneboiler van Eneco haalt u een 
bron van besparing in huis. U verwarmt met 
de zonneboiler het water voor de douche, het 
bad en de afwas en bespaart zo al snel 50% 
op de kosten hiervan (tot 10% op uw totale 
energierekening). Goed nieuws in deze tijden van 
stijgende energieprijzen. Een zonneboiler werkt 
gemakkelijk en is vriendelijk voor het milieu.  
U kunt de zonneboiler kopen, gespreid betalen  
of huren. In deze folder leest u er meer over.

Haal de zon in huis met
de Eneco Zonneboiler

Daktest.

In principe kan een zonneboiler als huishoudelijk warm waterapparaat in 

elk type woning worden toegepast. Wilt u weten of uw woning geschikt 

is? Doe dan de daktest op pagina 7.
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Prijzen
De aanschaf van een zonneboiler 

kan een hele uitgave zijn. Kopen kan 

voor u de juiste keuze zijn. Maar 

als u tegen deze uitgave opziet, 

dan is gespreid betalen beslist het 

overwegen waard. Eneco biedt u 

een aantal unieke en voordelige 

mogelijkheden.

Kopen
De zonnecollector kan op verschil-

lende soorten daken geplaatst 

worden. Op een plat dak is hiervoor 

echter een frame nodig die op het 

zuiden wordt gericht. De kosten hier-

voor bedragen € 250,00.

Kopen Aanschafprijs* 

Schuin dak € 2.349,00

Plat dak € 2.595,00 

*  Inclusief complete standaardinstallatie.

Gespreid betalen 
Betaalt u gespreid een toestel via 

Eneco, dan bent u meteen eigenaar 

van het toestel, maar spreidt u de 

kosten van aanschaf over 5 of 10 

jaar. Bovendien kunt u altijd tussen-

tijds het restbedrag voldoen, zonder 

extra kosten of rente. Gespreid 

betalen wordt door Eneco aange-

boden in samenwerking met De Lage 

Landen International BV, onderdeel 

van de Rabobank Groep.

Gespreid betalen Schuin dak 

Theoretische looptijd 60 mnd 120 mnd 

Maandbedrag betaalplan* € 60,50 € 43,00

Effectieve jaarrente 13,80% 13,80% 

Totale prijs € 3.198,00 € 4.188,00

Gespreid betalen Plat dak 

Theoretische looptijd 60 mnd 120 mnd 

Maandbedrag betaalplan* € 65,00 € 46,00 

Effectieve jaarrente 12,80% 12,80% 

Totale prijs € 3.468,00 € 4.548,00

*  Inclusief complete standaardinstallatie en service en onderhoud  
gedurende de looptijd.

Via De Lage Landen Financiering BV. Toetsing en registratie BKR te Tiel. 
Theoretische looptijd bij onveranderde rente, zonder achterstanden, 
tussentijdse aankopen en/of betalingen anders dan het onderhoudscontract. 
Wijzigingen en afrondingsverschillen voorbehouden. Peildatum 1 februari 2008.

Huren
Wanneer u een toestel huurt bij Eneco 

zijn service, periodiek onderhoud, 

materiaalkosten, arbeids- en voor-

rijkosten bij uw vaste, lage termijn-

bedrag inbegrepen. Bij een eventuele 

storing kunt u ons 24 uur per dag 

bereiken en staan we garant voor 

een snelle afhandeling van uw klacht, 

zonder bijkomende kosten. 

Huren Huurbedrag per maand (240 mnd)* 

Schuin dak € 29,75

Plat dak € 29,75 + eenmalig € 250,00

*  Inclusief complete standaardinstallatie en service en onderhoud  
gedurende de looptijd.

Wilt u meer weten over de voordelen van onze verschillende financierings-

mogelijkheden? Kijk dan op www.enecoinstallatiebedrijven.nl
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N.B. Woont u in een huurwoning dan dient u schriftelijk toestemming van de verhuurder te hebben voor plaatsing van een zonneboiler.
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Heeft uw huis een schuin 
pannendak met een dakvlak 
op het zuiden (tussen 
zuidoost en zuidwest)?

Doe de daktest

Heeft u een dak in eigendom?

Heeft uw huis een plat dak?

Een geiser is meestal niet 
geschikt voor een zonneboiler. 
Tip: als u toch van plan bent 
deze te vervangen dan is dit 
het juiste moment.

Gebruikt u een geiser als 
warmwatervoorziening?

Is er op het schuine dak een 
vrij oppervlak van ca. 2 x 2 m  
aanwezig (vrijwel) zonder 
schaduw?

Bevindt de huidige warm-
watervoorziening zich op de 
bovenste verdieping?

ja

Overweegt u om naast de 
zonneboiler ook een HR-ketel 
aan te schaffen?

Uw woning is in principe 
geschikt voor een zonneboiler 
en een HR-ketel. Maak 
daarom een afspraak met 
onze adviseur. Stuur vandaag 
nog de antwoordkaart terug.

Uw woning is in principe 
geschikt voor een zonneboiler. 
Maak daarom een afspraak 
met onze adviseur. Stuur 
vandaag nog de antwoord-
kaart terug.

Uw woning is in principe 
geschikt voor een zonne-
boilercombinatie. 
U moet echter rekening 
houden met meerkosten 
voor extra arbeid en/of 
materiaal. Onze adviseur 
vertelt u er graag meer 
over. Stuur vandaag nog 
de antwoordkaart terug 
voor een afspraak.

U komt helaas niet in 
aanmerking voor een 
zonneboiler.

7Zonneboiler |

De financiële voordelen
Uw besparing
Met de stijgende gasprijzen bespaart 

u steeds meer op uw energierekening 

met een zonneboiler. Hoe hoger de 

gasprijzen worden, des te sneller 

heeft u uw investering terug verdiend. 

De afgelopen jaren zijn de gasprijzen 

flink gestegen. Op grond van de 

huidige gasprijzen en de subsidie  

die in september ingaat is de terug-

verdientijd van een zonneboiler  

ongeveer 10 tot 15 jaar.

Subsidie
In september 2008 gaat de subsidie-

regeling ‘Duurzame Warmte’ in. Met 

deze regeling kan iedereen subsidie 

aanvragen voor een zonneboiler. Zo 

wordt de investering een stuk lager. 

Volgens SenterNovem, de instantie die 

de subsidie gaat uitkeren, zal er 

gemiddeld 600 euro per zonne  boiler-

installatie beschikbaar zijn. Dit is een 

eenmalige uitkering, die u dus direct 

van het aankoopbedrag van de 

zonneboilerinstallatie af kunt trekken. 

Voor de exacte bedragen kunt u  

vanaf 1 september kijken op  

www.senternovem.nl/duurzamewarmte 

of raadpleeg onze adviseur!

Fiscaal voordeel
Wanneer u een zonneboiler aanschaft 

is dat een investering in uw woning, 

dus kan u dat fiscaal voordeel 

opleveren. Wanneer het mogelijk is 

om uw bestaande hypotheek op  

uw woning uit te breiden, kunt u de 

aan schaf van de zonneboiler van  

de belasting aftrekken.  

Vraag uw hypotheekadviseur naar  

de mogelijkheden.



Tot 10% besparen op uw totale 
energierekening. 
Met een zonneboiler bespaart u tot 

50% op de kosten voor het verwarmen 

van water! Ofwel een besparing op uw 

totale energiekosten van 10%. Hoeveel 

u kunt besparen is afhankelijk van uw 

thuissituatie. Onze adviseur vertelt u 

hier graag meer over.

Advies en offerte.
Heeft u interesse in warmwater-

comfort en energiebesparing? 

Vul dan nu de antwoordkaart in voor 

een vrijblijvende afspraak met één 

van onze adviseurs. Hij komt bij u 

thuis voor een inventarisatie van 

de situatie en informeert u over de 

verschillende mogelijkheden. 

Op basis hiervan ontvangt u een 

scherpe offerte en een inschatting 

van de haalbare besparing. Voor meer 

informatie over zonneboilers kunt u 

op werkdagen van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met onze klantenservice 

0900 - 1819 (€ 0,10 p.m.). U kunt ook 

kijken op www.eneco.nl/zonneboiler

Speciale aanbieding.

Vraag onze adviseur naar de 

speciale combinatie-aanbieding: 

een cv-ketel en zonneboiler samen 

voor een aantrekkelijke prijs.
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 Ja, ik wil de zon in huis halen.  

Neemt u contact met mij op voor een afspraak en een vrijblijvende offerte.

Ik heb de daktest gedaan en kom uit op  A  B   C

Ik heb een  koopwoning  huurwoning

Voorletter(s):  Tussenvoegsel:   m    v

Achternaam: 

Straat:  Huisnummer: 

Postcode:   Plaats: 

E-mailadres: 

Telefoon overdag:  Telefoon ’s avonds: 

3�

Antwoordkaart

Eneco verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitbrengen van offertes, acceptatie, uitvoering overeenkomst(en), relatiebeheer en wanneer u 
contact heeft met Eneco. Uw gegevens worden door Eneco ook gebruikt om u op de hoogte te stellen over voor u (nieuwe) relevante producten, 
aanbiedingen, diensten en/of activiteiten van Eneco. Met het doorgeven van uw e-mailadres geeft u Eneco toestemming hiervoor ook uw e-mail  
adres te gebruiken. Alle persoonsgegevens die Eneco (N.V. Eneco en met haar in de Eneco-groep verbonden groepsmaatschappijen) verkrijgt 
worden behandeld in overeenstemming met de wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u dit 
schriftelijk melden op het hierbij vermelde adres. Eneco verzoekt u hierbij duidelijk aan te geven welke informatie u niet (meer) wenst te ontvangen: 
Eneco. Afdeling correspondentie, Postbus 1014, 3000 BA Rotterdam.



Deskundige installatie.
De installatie, het onderhoud en de 

service van de zonneboiler worden 

gerealiseerd door de installatiebe-

drijven van Eneco. De installatiebe-

drijven installeren en onderhouden 

niet alleen zonneboilers, maar bieden 

ook cv-ketels, geisers, energielabels 

en advies aan.  

Een compleet productoverzicht vindt u 

op www.enecoinstallatiebedrijven.nl

Eneco Zonneboilers
ANTWOORDNUMMER 202

2600 VB  DELfT

3600VB65

Postzegel niet nodig

Opzetkenmerk Code BC01

postzegel niet nodig

De voordelen op een rij.

•	 energiezuinig	en	milieuvriendelijk;

•	 tot	50%	besparing	op	de	kosten	voor	het	verwarmen	van	water;

•	 totale	besparing	op	uw	energierekening	tot	10%;

•	 altijd	warm	water;

•	 deskundige	installatie;

•	 lange	levensduur;

•	 koop,	huur	of	gespreide	betaling;

•	 aan	te	sluiten	op	uw	bestaande	combiketel;

•	 gratis	onderhoud	en	service	bij	gespreide	betaling	en	huur.


