Betrokken

medewerkers

Begeleiding en ontzorging

‘De ideale
beloning voor mijn
medewerkers;
uniek, duurzaam en
verbindend tot bij de
mensen thuis.’

VanAtotZon geeft u als enige in Nederland
een onafhankelijk advies. U krijgt
persoonlijke begeleiding met een hoogwaardig
en compleet plan over aanbieders, prijzen,
inkoop, kortingen, techniek, vergunningen
en MVO resultaten. Maar ook weet
u welke fiscale voordelen, subsidies, kwaliteit en
prijsscenario’s en communicatieplannen bij uw
organisatie passen. En wij blijven u bijstaan, ook
tijdens de realisatiefase. Neem gerust contact
op voor een vrijblijvend gesprek.

‘Ik kan kiezen uit
zonnepanelen voor
thuis of ‘eigen’ panelen
op ons kantoorpand,
of beiden. Ik kies voor
allebei!’

i

Voor meer informatie
www.vanAtotZon.com
+31 20 737 20 30
support@vanatotzon.com

PV privèplan

geef uw medewerkers of
leden de ideale beloning

Wij begeleiden
uw collectieve
programma
van A tot Z

gecertificeerd ontwerper zonnestroomsystemen

Dé onafhankelijke zakelijke zonnespecialist

PV privè

beloning

Scan
Collectief

voordelen

Collectieve zonne-energie voordelen

Veel keuzes in een turbulente markt

De zon biedt ons oneindig veel energie. Met steeds
hogere opbrengst van zonnepanelen en lage prijzen is
eigen zonnestroom met een lagere energierekening nu
werkelijkheid.

Er zijn meer dan 750 merken zonnepanelen.
In Nederland zijn ruim 800 installateurs gespecialiseerd in
zonne-energie. Zonnesystemen zijn te koop, te huur en te
leasen. Verschil in prijs en kwaliteit tussen producten
èn aanbieders kunnen groot zijn. Kan iedereen bij zijn
of haar energie leverancier blijven? Hoe zorgt u dat de
beloftes waargemaakt worden? Ook voor diegene die
geen eigen dak bezit, zijn er diverse mogelijkheden om te
genieten van zonnestroom binnen uw PV-privèplan.

‘Een extraatje met
weinig bedrijfskosten
en inzet, dat bij onze
mensen veel moois
teweeg brengt en
langere tijd voordeel
voor ze oplevert.’

PV privèplan
Met collectieve voordelen van uw eigen
PV privèplan geeft u uw medewerkers
of leden de ideale beloning. Tegelijk
maakt u optimaal gebruik van alle fiscale
en collectieve voordelen voor uw
organisatie, medewerkers en leden. En u
vult de duurzame doelstellingen van uw
organisatie in, ook door de CO2 impact
van medewerkers thuis te verminderen!
En dat alles zonder hoge kosten voor uw
organisatie.

‘Zelfs onze klanten en
leveranciers vragen naar
ons PV-privè programma.’

Expertadvies
Gedurende de hele levensduur van
de zonnesystemen plukt iedereen de
vruchten van de keuzes die u nu maakt.
Daarbij is wat extra hulp van experts
geen overbodige luxe.

