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Zonnepanelen worden vuil, dat lijdt tot een groot verlies van rendement. Door het 
gebruik van onze reinigingsservice worden uw zonnepanelen 1 of 2 x per jaar 
gereinigd. Ons professionele team heeft voor ieder dak en iedere installatie de juiste 
apparatuur in huis en maakt altijd gebruik van osmose water. Hierdoor zijn geen 
chemicaliën nodig. 

 

Door het gebruik van onze ultrazachte borstel 
kunnen de zonnepanelen niet worden beschadigd. 
De borstels zitten op telescopische stelen, dit 
maakt het mogelijk om veilig en uiterst efficiënt 
vanaf de grond uw panelen te reinigen. Bij hogere 
gebouwen of daken wordt gewerkt met 
hoogwerkers. 

 

Energiek voor elkaar biedt u 
de mogelijkheid om een 
reinigingsovereenkomst voor 
uw zonnepanelen af te 
sluiten. Op die manier bent u 
er altijd zeker van dat uw zonnepanelen optimaal functioneren. 
 

 

Reinigingsovereenkomst zonnepanelen. 

Voorkom tot wel 30% rendementsverlies 
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Reinigingsovereenkomst Zonnepanelen 
 

Basis gegevens: 

Naam:  _______________________  Postc.+ Plts: ______________________ 

Adres:  _______________________  Tel.nummer: ______________________ 

E-mail:  _______________________  KVKnummer: ______________________ 

 

Locatiegegevens van de zonnepanelen: 

Adres:  _______________________  Postc. + Plts: ______________________ 

Daktype: Schuin/Plat    Dak hoogte: ______________________ 

Aant.panelen: _______________________ 

 

Contract gegevens: 
In welke week moeten uw panelen worden schoongemaakt? Weeknummer  __________ 
Hoe vaak moeten uw panelen worden schoongemaakt?  _________  x per jaar. 
 

Maak uw keuze: ☐ 1-20 panelen  ( € 3,95 per paneel*) 

   ☐ 21-100 panelen ( € 3,45 per paneel*) 

   ☐ 101-250 panelen ( € 2,95 per paneel*) 

Betalingswijze:  ☐ automatische incasso van rekeningnummer:   __________________ 

   ☐ Op rekening 

Betaling per:  ☐ Maand  

   ☐ Jaar 

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 5 jaren en bij het verstrijken hiervan 
stilzwijgend verlengd telkens voor de duur van 1 jaar. Opzegging van de overeenkomst dient 
schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien u kiest voor 
de optie betaling per jaar via automatische incasso, ontvangt u een korting van 5%. 

Voor akkoord: 

 

Plaats:  ____________________ 

Datum:  ____________________ 

Naam:  ____________________ 

 

Handtekening: ____________________ 

* (Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW) 
** (Op iedere aanbieding van Energiek voor elkaar zijn onze algemene voorwaarden van toepassing) 


