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Over Sunnergy

Verduurzamen met zonne-energie is nog nooit eerder zo 
interessant en betaalbaar geweest.  De synergie van 
technische, logistieke, commerciële en financiële expertise 
maakt dat Sunnergy een betrouwbare partij is voor projecten 
en partnerships van ieder formaat. Wij werken samen met 
vaste montagepartners voor de realisatie van onze eigen 
projecten. Een uitstekende montagekwaliteit en klant-
tevredenheid op de montagedag zijn een gedeelde waarde 
van de montagepartners waarmee wij samenwerken. Voor 
particulieren zijn wij altijd scherp geprijsd. Voor montage-
bedrijven en zakelijke afnemers hebben we interessante 
staffelkortingen op regelmatige en/of grote afnamen. 

Particuliere afnemers

Als particulier bent u bij Sunnergy aan het juiste adres voor 
uw toekomstige zonne-energie systeem. Onze zonnepanelen 
en omvormers leveren uitstekende prestaties en voldoen 
ruim aan de laatste kwaliteitsstandaarden. U kunt bij ons 
uitstekende service verwachten voor, tijdens en na de 
plaatsing van uw zonnepanelen. Tevens hanteren wij scherpe 
prijzen voor onze producten en diensten en dat merkt u in uw 
portemonnee.

Zakelijke afnemers

Zakelijke afnemers en partners profiteren van inkoop-
voordeel op reguliere afname. De import van goederen wordt 
afgestemd naar behoefte en dat zorgt voor een goede 
leveringszekerheid en doorlooptijden. Sunnergy heeft zelf 
ook altijd een ruime hoeveelheid producten op voorraad. 
Voor montagebedrijven hanteren wij een zeer interessante 
staffelkorting voor regelmatige en/of grote afnames.

Webwinkel

In onze webwinkel kunt u ons assortiment en de huidige 
voorraad eenvoudig terugvinden. Sunnergy levert naast 
Bluesun ook producten van andere grote merken zoals 
bijvoorbeeld Solar Edge. Onze verkoopspecialisten helpen u 
graag verder bij het vinden van het meest geschikte product 
voor uw situatie.

Vakkundige montage
Onze monteurs zijn

ervaren en bekwaam.

Hoog rendement
Krachtige zonne-

energie systemen.

Scherpe prijzen
Onze producten zijn

altijd scherp geprijsd.

Goede service
Iedere klant krijgt bij

Sunnergy service met
een glimlach.

Uitstekende garantie
Wij staan achter

ons product.

Eigen voorraad
Producten uit eigen
voorraad leverbaar.

Vastgoed en Advies
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Aanbevolen door:

https://sunnergy.nl/


Onze zonne-energie systemen worden
enkel gemonteerd door vakmensen met
uitstekende montagevaardigheden. In de
meeste gevallen is uw installatie binnen
1 dag gerealiseerd en werkend gemaakt.

De installatiedag proberen we voor u zo
plezierig mogelijk te maken door u te
betrekken bij de te nemen montagestappen
en uiteraard wordt alles netjes achter-
gelaten en opgeruimd. Daarnaast geven
we een uitgebreide uitleg over de werking
van de installatie. 

Professionele installatie van
uw zonnepanelen door
onze installateurs!

Direct naar onze website?

klik hier
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Onze adresgegevens:
Heistraat 3B  |  5831 AR, Boxmeer
Bel of mail met onze klantenservice,
wij staan op werkdagen tussen
8:30 en 17:30 voor u klaar.
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Wat leveren
zonnepanelen op?
Ontvang vrijblijvend een berekening
op Sunnergy.nl of telefonisch 085-0603013

    Advies rapport met maandelijkse besparing

    Volledige montagekosten inbegrepen

    Gratis persoonlijk advies op maat

Vastgoed en Advies
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