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Doe heel eenvoudig en vrijblijvend mee ! 
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Prijsvoorbeeld  
 

Je kunt al 10 zwarte panelen 

op je dak installeren voor 

een investering van € 3.344.   

Vergeleken met de 

gemiddelde marktprijzen 

bespaar je dan ruim € 650. 
(bron: Milieucentraal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen met korting  
zonnepanelen kopen of huren 

Een duurzaam bewoners-collectief 
 
Ik ben Leo Middel, geboren en getogen Groninger en initiatiefnemer van  
Samen in Groningen. Met dit onafhankelijke bewoners-collectief maak ik  
het voor iedereen mogelijk om met flinke collectieve korting zonnepanelen  
te kopen of huren. 
 
Je bent van harte welkom om mee te doen.  
Samen staan we sterk en zetten we een voordelige stap in de groene richting. 
 
Als je mee wil doen of even met me wil overleggen, hoor ik graag van je. 
 
Met vriendelijke, collectieve & duurzame groet, 
 
Leo Middel 
Samen in Groningen 
 

 

Het aanbod: Topkwaliteit zonnepanelen met collectieve korting 
 
Ik heb uit het grote aanbod een betrouwbare zonnepanelen-leverancier 
geselecteerd.  
 
De geselecteerde leverancier biedt volledig zwarte zonnepanelen met heel 
goede specificaties aan alle deelnemers van Samen in Groningen.  
Een hoog vermogen van 335 Wp, een rendement tot 20,45% en uitzonderlijke 
product- en vermogensgarantie (resp. 25 en 30 jaren). 
 
Deze leverancier biedt een flinke korting aan iedereen die meedoet aan dit 
bewoners-collectief. Als je deelneemt bespaar je honderden Euro’s. 

Zo werkt het als je meedoet 
 

Meedoen met dit collectief is heel eenvoudig en verplicht nog tot niks. 
 
Stap 1 | Vrijblijvende aanmelding bij Samen in Groningen 
 
Stap 2 | Adviesgesprek met de geselecteerde leverancier 
 
Stap 3 | Persoonlijk voorstel op maat (met collectieve korting) & jouw beslissing 
 
Stap 4 | Installatie van de zonnepanelen op jouw dak 
 
Daarna kan het groene besparen beginnen !
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Het aanbod is definitief 
 

De collectieve tarieven 

gelden, onafhankelijk van 

het aantal deelnemers. 
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Het aanbod: Topkwaliteit zonnepanelen  

met collectieve korting  
 

✓ De leverancier 

✓ Het collectieve aanbod 

✓ De collectieve tarieven 
 
 

De leverancier 

De selectie van een geschikte leverancier 
 
Ik heb met diverse leveranciers en andere bewoners-collectieven  
gesprekken gevoerd. 
 
Mijn keuze uit de leveranciers is gebaseerd op hun betrouwbaarheid,  
financiële positie, duurzaamheid en de mogelijkheden om op korte termijn  
A-kwaliteit zonnepanelen te leveren met een flinke korting. 
 
Enie.nl uit Groningen kwam in de selectie duidelijk als beste naar voren.  
Zij bieden top-zonnepanelen tegen heel scherpe tarieven. Daarnaast heeft 
Enie.nl zijn rol als collectief-partner ook al ruim bewezen  
in diverse andere buurtinitiatieven. 
 
Met uitzicht over ons mooie Groningen heb ik de samenwerking met  
Milan van der Meulen van Enie.nl afgetrapt. 
 

Wie is Enie.nl? 
 
Enie.nl is in 2013 opgericht door de broers  
Patrick en Milan van der Meulen. 
 
Milan zegt daarover: 
"Wij willen meehelpen de wereldwijde klimaatproblemen op te lossen. Wij 
maken zonne-energie toegankelijk voor iedereen die vandaag wil besparen en 
mee wil bouwen aan de duurzame wereld van morgen. 
 
Om dat te bereiken zoeken we naar oplossingen om zonne-energie voor 
iedereen mogelijk te maken. Daarom werken we graag mee aan het  
bewoners-collectief Samen in Groningen." 
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Het collectieve aanbod 

De zonnepanelen 
Enie.nl heeft voor Samen in Groningen zeer aantrekkelijke  
top-zonnepanelen geselecteerd met een hoog vermogen.  
Het betreft moderne N-type panelen van de producent Jinko Solar, 
wereldleider in de solar industrie. Enie.nl is voor dit type zonnepaneel 
exclusief leverancier voor geheel Nederland. 
 
De specificaties: 

• merk & type: Jinko Solar Cheetah HC 60M-B 

• fraaie volledig zwarte vormgeving ‘All Black’ 

• hoog vermogen van 335 Wp 

• hoger dan gemiddeld rendement (tot 20,45%) 

• uitzonderlijk lange productgarantie (25 jaar) 

• lange en hoge vermogensgarantie (30 jaar lang, van 99% tot 87,4%) 

Het aantal panelen wordt afgestemd op jouw persoonlijke wensen & 
elektriciteitsverbruik en de mogelijkheden van je dak. 

 

Complete pakketten 
Enie.nl heeft voor Samen in Groningen-deelnemers 2 complete pakketten 
samengesteld. 
 
Beide pakketten bestaan uit: 

• het gekozen aantal Jinko Solar zonnepanelen 

• een omvormer met de juiste capaciteit 

• montagemateriaal (voor schuin of plat dak) 

• AC en DC-bekabeling 

• volledige installatie (conform NEN1010) tot en met de meterkast 

• monitoring 

• uitzonderlijk garantie 

Pakket 1 is bedoeld voor de meeste 'normale' situaties. Dit is een serieel 
systeem en wordt geleverd met een Growatt-omvormer.  
 
Pakket 2 is het meest geschikt voor situaties met schaduw. Dit is een parallel 
systeem en wordt geleverd met een SolarEdge-omvormer plus een power 
optimizer onder elk paneel. 
 
De zonne-systemen worden gebruiksklaar opgeleverd. Na de installatie kan  
het groene besparen dus meteen beginnen.  
 
Beide pakketten kun je kopen of huren. 
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Je kunt kiezen uit kopen of huren 

 
Als je eigen geld kan en wil investeren is kopen meestal de voordeligste optie. 
Met de tarieven van Samen in Groningen kun je vaak in 5 tot 6 jaren je 
investering hebben terugverdiend. 
 
Als je geen begin-investering wil doen, is huren een goed alternatief. Voor een 
vast maandbedrag kun je meteen besparen op je energiekosten en wordt je 
geheel ontzorgd (onderhoud, schoonmaak, verzekering enz.). Na 10 jaren kun 
je de zonnepanelen voor een klein bedrag overnemen en nog 15 tot 20 jaren 
genieten van gratis zonne-energie. 
 

Bespreek de mogelijkheden met je adviseur 
 
Tijdens het adviesgesprek met de Enie.nl-adviseur kun je al je vragen en 
wensen bespreken: 

• welk aantal panelen het beste past bij jouw dak en elektriciteitsverbruik 

• welk pakket het beste past bij jouw wensen en situatie 

• of je het pakket wil kopen of huren 

• wat de kosten en de besparing zijn 
 

Meer informatie over de producten uit het aanbod 
 
 
 

 
Kijk voor meer informatie op onze website www. Samen in Groningen.nl. 
 
Als je deze informatie digitaal leest, kun je hieronder klikken voor  
meer product-informatie. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Het zonnepaneel (Jinko Solar HC 60M-B 335Wp) 

De SolarEdge-omvormers 

De Growatt-omvormers 

PDF met alle productinformatie op een rijtje 
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De collectieve tarieven 
 
Enie.nl biedt heel scherpe tarieven,  
exclusief voor het Samen in Groningen-collectief. 
 
Als je meedoet met ons collectief kun je dus flink besparen  
op de aanschafprijs (bij kopen) of het maandbedrag (bij huren). 
 
Je bespaart bijvoorbeeld bij de aanschaf van een systeem met 10 zonnepanelen 
zo’n € 650 en bij 18 panelen kan dit oplopen tot ruim € 1.200.  
Dit is een vergelijking van de collectieve Samen in Groningen-tarieven  
(van pakket 1) met de gemiddelde prijzen in de markt volgens Milieucentraal. 
 

De tarieven van pakket 1: voor ‘normale’ situaties 
 

Pakket 1 is een passende oplossing voor de meeste ‘normale’ situaties en 
bestaat uit: 

• de Jinko Solar-zonnepanelen (in seriële schakeling) 

• een Growatt-omvormer met de passende capaciteit 

• inclusief alle benodigde materialen, volledige installatie tot en met de 
meterkast, monitoring en uitgebreide garantie 

 
De aanschafprijzen (KOPEN) of maandbedragen (HUREN): 
 

PAKKET 1   KOPEN HUREN 

aantal 
panelen  

(335 Wp) 

Vermogen 
systeem 

(Wp) 

Omvormer 
(Growatt) 

Bedrag  
(inclusief  

BTW) 

BTW-
terug-
gave 

Bedrag  
na BTW- 

teruggave 

Maand-
bedrag 

6 2010 2000S € 2.930 € 449 € 2.481 € 38 

8 2680 2500S € 3.480 € 544 € 2.936 € 45 

10 3350 3000S € 3.950 € 606 € 3.344 € 52 

12 4020 4000 TL3-S € 4.620 € 702 € 3.918 € 61,50 

14 4690 4200 MTL-S € 4.910 € 752 € 4.158 € 65 

16 5360 5000S TL3-S € 5.850 € 895 € 4.955 € 73 

18 6030 6000S TL3-S € 6.100 € 919 € 5.181 € 81,50 

20 6700 7000S TL3-S € 6.860 € 1.051 € 5.809 € 88,50 
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De tarieven van pakket 2: voor situaties met schaduw 

Pakket 2 is de meest geschikte oplossing voor situaties met schaduw en  
bestaat uit: 

• de Jinko Solar-zonnepanelen (in 'parallelle' schakeling) 

• een SolarEdge-omvormer met de passende capaciteit 

• een SolarEdge-power optimizer onder elk paneel 

• inclusief alle benodigde materialen, volledige installatie tot en met de 
meterkast, monitoring en uitgebreide garantie 

 
De aanschafprijzen (KOPEN) of maandbedragen (HUREN) : 
 
 

 

Toelichting op de tarieven (van pakket 1 & 2) 
 

Kopen 
 
 
 
 

Huren 
 
 
 

Maatwerk

 
Het bedrag (inclusief BTW) betaal je aan Enie.nl. 
Het bedrag van de BTW-teruggave kan je terugvragen bij de Belastingdienst. 
(Dit kan Enie.nl desgewenst voor jou doen voor een meerprijs van € 120.) 
Het bedrag na BTW-teruggave is jouw uiteindelijke investering. 
 
Bij huren heb je geen begin-investering. Het maandbedrag betaal je 120 
maanden (= 10 jaren) aan Enie.nl. Hierna kun je de panelen voor een klein 
bedrag overnemen en geniet je nog 15 tot 20 jaren van gratis zonne-energie.  
 
Het is mogelijk dat jouw situatie vraagt om speciale voorzieningen. Bijv. bij een 
plat dak of bij een heel hoog dak. Hiervoor kunnen meerprijzen gelden. 

 
 

PAKKET 2   KOPEN HUREN 

aantal 
panelen  

(335 Wp) 

Vermogen 
systeem 

(Wp) 

Omvormer 
(SolarEdge) 

Bedrag  
(inclusief  

BTW) 

BTW-
terug-
gave 

Bedrag  
na BTW- 

teruggave 

Maand-
bedrag 

6 2010 SE2200 € 3.550 € 556 € 2.994 € 46 

8 2680 SE3000 € 4.020 € 638 € 3.382 € 54 

10 3350 SE3000 € 4.770 € 748 € 4.022 € 62 

12 4020 SE4000 € 5.350 € 829 € 4.521 € 69,00 

14 4690 SE4000 € 5.850 € 915 € 4.935 € 71 

16 5360 SE5000 € 6.540 € 1.015 € 5.525 € 84 

18 6030 SE6K (3-fase) € 7.320 € 1.130 € 6.190 € 92,50 

20 6700 SE7K (3-fase) € 7.820 € 1.217 € 6.603 € 99,50 
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Zo werkt het als je meedoet 
 

Meedoen met dit collectief is heel eenvoudig en verplicht nog tot niks. 
 

Stap 1 | Meld je geheel vrijblijvend aan bij Samen in Groningen 
 
Je kan je op onze website www.SameninGroningen.nl  
geheel vrijblijvend aanmelden. 
 
Ik stuur je gegevens dan door naar de geselecteerde leverancier Enie.nl. 
Enie.nl belt je binnen 3 werkdagen om een afspraak voor een adviesgesprek  
in te plannen. 
 
Je verplicht je nog tot helemaal niks. 
 

Stap 2 | Adviesgesprek met de geselecteerde leverancier 
 
Tijdens het adviesgesprek bespreken jij en de adviseur van Enie.nl  
je wensen en de mogelijkheden. 
 
Dit gesprek vindt op afstand plaats. Met een professioneel simulatie-
programma kan de adviseur van Enie.nl nauwkeurig bepalen of je woning 
geschikt is voor zonnepanelen. En welk systeem het beste past bij jouw situatie. 
 

Stap 3 | Persoonlijk voorstel op maat (met collectieve korting) & jouw beslissing 
 
Enie.nl stuurt je meteen na afloop van het adviesgesprek een gedetailleerd 
persoonlijk voorstel op maat.  
Hierin staat o.a. hoeveel stroom de zonnepanelen zullen gaan opwekken  
en hoeveel je gaat besparen. In het kostenvoorstel wordt meteen de 
collectiviteitskorting meegenomen. 
 
Als je tevreden bent met het voorstel kun je deze accepteren. 
 

Stap 4 | Installatie van de zonnepanelen op jouw dak 
 
Samen plannen jullie een installatiedatum.  
Op het afgesproken moment komen gecertificeerde monteurs de 

zonnepanelen installeren.  

Het systeem wordt geheel gebruiksklaar opgeleverd.  
Nog op dezelfde dag wek je de eerste zonne-energie op. 
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De leverancier 

Het collectieve aanbod 

De collectieve tarieven 

PDF met alle productinformatie op een rijtje 

Hou me op de hoogte 

Hoe werkt het als je meedoet ? 

Ik heb nog iets te vragen 

Aanmelden (geheel vrijblijvend) 

Tip een vriend over Samen in Groningen 

Hou me op de hoogte 

Bel Leo Middel op 06 - 41247222 

contact@sameningroningen.nl 

Contactformulier 

Tip een vriend over Samen in Groningen 

 

Meer informatie ? Of wil je meedoen ? 
 
 

 

Kijk voor meer informatie op onze website www. Samen in Groningen.nl. 
 
Als je deze informatie digitaal leest, klik hieronder voor meer informatie. 

Meer informatie over het aanbod 
 

 

 

 

 

 

 

Doe je mee ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contact / Vragen 
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