
de zekerheid van wonen zonder zorgen

Postbus 51, 9410 AB Beilen
Adres Romhof 12A, 9411 SC Beilen

Telefoon 085-90 22 940
E-mail info@zekergroen.nl

zekergroen.nl

Meer informatie?

Voor meer informatie over de comfort pakketten van Zeker Groen kunt u terecht
op onze website, zekergroen.nl. Of informeer bij uw installateur.

Ook kunt u bellen met onze klantenservice 085 90 22 940.

Energie 
besparen 
zonder zelf te 
investeren!



Uw rendement
gelijk aflezen !

HET ZEKERGROEN PAKKET NIEUWE VERWARMING ZONNEPANELEN ALL-IN GARANTIEGRATIS ONDERHOUD

Energie besparen zonder zelf te investeren!

Over Zeker Groen
Zeker Groen is een dienstverlenende organisatie op het 
gebied van duurzame energiebesparende oplossingen, 
waarbij onze adviseurs de gebruiker van advies tot 
oplevering ondersteunen en ontzorgen. Zeker Groen 
biedt een uniek, volledig, duurzaam en voordelig 
energiepakket, gecombineerd met financiële en fiscale 
voordelen voor de gebruiker. Energie besparen door 
zonne-energie en zorgeloos genieten van uw nieuwe 
energiezuinige verwarmings- en warmwaterinstallatie 
zonder zelf te investeren, Zeker Groen heeft het 
allemaal in huis.

Het Zeker Groen Comfort pakket

+ Nieuwe HR-ketel, verkrijgbaar in warmwater 
 comfortklassen CW4, CW5, CW5+ en CW6 
 of in combinatie met een Hybride systeem, 
 een systeem dat het gebruik van twee 
 warmtebronnen combineert.

+ Een slimme klokthermostaat met of zonder app.

+ A-merk zonnepalen inclusief app voor  
monitoring opbrengst panelen.

+ 10 jaar onderhoud en All-in garantie.

Uw voordelen

+  U bent direct eigenaar van uw installatie.

+  Direct zichtbaar rendement op uw investering.

+  Energiebesparing zonder zelf te investeren.

+  Label verbetering van uw woning.

+  10 jaar service en onderhoud aan uw cv-ketel.

+  10 jaar All-in Garantie op uw cv-ketel. 

+  Contact met uw vertrouwde installateur.

+  U draagt een steentje bij aan het milieu door het 
opwekken van duurzame energie.

+  Comfortabel en zorgeloos wonen.

Partners
Remeha brengt warmte en warmwatercomfort bij u 
thuis. Een vertrouwd Nederlands merk met 80 jaar
historie en grote ambities voor de toekomst.

Vaillant is toonaangevend wereldleverancier van
verwarmingstoestellen voor comfortabel wonen. 
Made in Germany al meer dan 140 jaar, zuinige en 
schone verwarming.

Zonnepanelen installateurs zijn VCA** gecertificeerd
en experts op het gebied van montage op daken. De
materialen die geplaatst worden zijn van A kwaliteit en
biedt u hierdoor een maximale levensduur.

Allure Energie onderscheidt zich door jarenlange  
ervaring, scherpe tarieven en persoonlijke aandacht. 

GreenLoans is een van de weinige Nederlandse
bedrijven die groene financieringen aanbiedt aan
particulieren. GreenLoans is onderdeel van ALFAM, 
een 100% dochter van ABN AMRO.

Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) is gevuld door 
de Rijksoverheid, Rabobank en ASN Bank waarbij de 
SVn is aangewezen als uitvoeringsorganisatie en  
bemiddelaar voor een Energiebespaarlening. 

Voor meer informatie kijk op zekergroen.nl
Begin vandaag nog met wonen zonder zorgen en 

neem contact op met ZekerGroen of uw 

vertrouwde installateur.


