
Heeft u zonnepanelen 
en benut u liever 

alle energie die uw 
panelen u kunnen 

opleveren? Dan is het 
nu tijd voor uw eigen 

thuisbatterij.

Nu stappen zetten of afwachten?
De energieprijzen schieten het komende 
jaar fors omhoog. “Stappen zetten of 
wachten?”, de vraag die veel huiseigenaren 
zich nu stellen. Omdat uw zonnepanelen 
alleen overdag stroom leveren, is het jaarlijks 
rendement voor u slechts 30%. Waarom 
profiteren we niet gewoon van een hoger 
rendement! Met ons thuisaccu-systeem is 
het mogelijk niet alleen overdag, maar ook 
in de avonduren te profiteren van uw eigen 
groene stroom.

Ons Domotica bedrijf in Nunspeet en 
Harderwijk heeft hiervoor een goed 
werkend en gebruiksvriendelijk thuisaccu-
systeem ontwikkeld, dat naast elk bestaand 
Solarsysteem kan functioneren. Niet voor 
tienduizenden euros, maar vanaf € 2.097,- 
incl. BTW. Dit is vergelijkbaar met het bedrag 
dat u volgend jaar aan energie zou moeten 
gaan betalen.
Als extra optie, bieden wij een klein 
windturbine systeem van 1500 Watt voor 
€ 1.490,-, dit geeft u maar liefst een omvormer 
rendement van 5,12 kWh. U kunt hiervoor 
gewone loodaccu’s gebruiken, maar in 
ons programma hebben we ook veilige 
ijzerfosfaataccu’s van 6000 cycli.

Omdat elk aanwezig (zonne-) systeem bij 
huiseigenaren verschilt, vragen wij u bij 
interesse om vooraf een afspraak te maken 
met onze specialist zodat wij u een passend 
systeem kunnen aanbieden. 

Is uw interesse gewekt? Neem dan vrijblijvend 
contact met ons op via:

info@quip-co.nl,
t.a.v.: Afdeling  Domotica.

Wilt u het systeem graag eerst in werking 
zien, dan kunt u ons demo-model bekijken 
aan de Oenenburgweg 87, te Nunspeet.

Tel. 06-55 164 004
vraagt u naar Dhr. Peter van den Berg.

Vanwege de hoge investeringskosten, zullen 
we de sets aanbieden via crowdfunding. 
Iedereen kan ons systeem bestellen, maar 
wilt u dit doen via onze crowdfunding 
dan profiteert u van € 50,- korting en heeft 
uw bestelling voorrang t.o.v. de reguliere 
bestellingen.
Wij werken in batches van 20 systemen, 
onze eerstvolgende batch eindigt op 15 
december 2022, zorg ervoor dat u bij deze 
eerste batch zit en profiteer van deze 
gunstige aanbieding!
Vanwege de stijgende prijzen van 
componenten is een prijswijziging voor de 
volgende batch voorbehouden.

Persbericht van 20 november 2022, zie ommezijde.

Lage energiekosten!

Meer rendement uit uw 
bestaande zonnepanelen!




