
Ruim 100.000 bedrijven worden in 2018 gedwongen om energie te besparen!
Met de vrijwillige afspraken die tot nu toe zijn gemaakt, werden de doelen niet gehaald. De overheid wil 
na 25 jaar de Wet milieubeheer handhaven. Daarin staat dat bedrijven energiebesparende maatregelen 
moeten nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. 

Bedrijven die de juiste keuze al hebben gemaakt om energie en kosten te besparen:

- Heeft u interesse in meer informatie over de verplichte energiebesparende maatregelen?
- Wilt u weten wat úw organisatie kan doen om energie te besparen en tegelijk te voldoen   
  aan de Wet Milieubeheer waar de overheid in 2018 strenger op gaat controleren?
- Wilt u ook in aanmerking komen voor een energiescan en/of besparing scan?

Voor bedrijven is de vrijblijvendheid in het nemen van klimaatmaatregelen dus voorbij, energiebesparing 
is vanaf nu verplicht. Bedrijven die zich niet aan de afspraken uit het Energieakkoord houden, kunnen 
straks een boete krijgen. Alle informatie hierover kunt u terug vinden op onze websites. 

Voor zonnepanelen QueSolar:

 www.quelsolar.com/bedrijven-verplicht-om-werk-maken-energiebesparing/

Voor ledverlichting QueLED:

  www.quelsolar.com/bedrijven-verplicht-om-werk-maken-energiebesparing/

Bekijk de led projecten op: www.queled.com/queled-projecten

Bekijk de zonne-energie projecten op: www.quesolar.com/projecten

Contactgegevens:
QueLED BV - verkoop@queled.com - www.queled.com - 085-3031255
QueSolar BV - verkoop@quesolar.com - www.quesolar.com - 085-1301428
Adres: Zoete Kroon 7 3772HP Barneveld



QueSolar - is uw partner in de Solarmarkt. Door jarenlange expertise en directe inkoop van 
kwaliteitsproducten bieden wij u onafhankelijke advisering, denken mee, kunnen maatwerk 
leveren, uw subsidies regelen en desgewenst een professionele plaatsing verzorgen conform 
geldende voorschriften. Maar bovenal, samen met u, Nederland duurzamer maken. 

Voor u de voordelen op een rij:
- Directe financiële besparing per maand op de stroomkosten, uitstekende ROI
- Volledige engineering voor uw project, begeleiding waar gewenst
- Werken met hoofdzakelijk Europese TOP producten
- Advisering door jarenlange ervaring
- Montage door eigen vakmensen
- Juiste garantievoorwaarden per artikel
- Volledige ontzorging mogelijk bij Subsidie aanvragen, zoals SDE+, EIA
- CO2 besparing
- Info Overheid duurzame verplichtingen

QueLED - al 8 jaar zijn we gespecialiseerd in de ontwikkeling, toepassing en verkoop van LED 
verlichting. We onderhouden goede contacten met vele fabrikanten van LED lampen zowel in 
Azië als in Europa en blijven continue op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Alle kennis 
heeft er toe geleid dat we inmiddels meerdere zelf ontwikkelde LED lampen met een zeer hoge 
kwaliteit op de markt brengen onder onze eigen naam!

Voor u de voordelen op een rij:
- Directe besparing op uw stroomrekening 
- Zeer korte terugverdientijd: Vaak ruim onder de 5 jaar zodat u meteen voldoet aan de Wet Milieubeheer
- Geen investering nodig
- U verhoogt direct uw maandelijkse liquiditeit  
- Eigen merk hoge kwaliteit QueLED ledverlichting
- Scherpe prijzen dus uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding
- Gratis lichtberekening mogelijk
- Garanties op lichtbehoud
- Wij verzorgen kosteloos de aanvraag voor de EIA (Energie Investeringsaftrek) voor u
- Ook de KIA (Kleine investeringsaftrek) is nog mogelijk naast de EIA

Bel of mail ons voor meer informatie of maak direct een afspraak:

085-1301428 | verkoop@quesolar.com 

Bel of mail ons voor meer informatie of maak direct een afspraak:

085-3031255 | verkoop@queled.com

Bij QueLED heeft u: 5 tot 7 jaar garantie | Tot 160 lm/w | Ugr < 19 | l/b factor 85/15

Bij QueSolar heeft u: 25 jaar garantie op panelen en 10 jaar garantie op omvormers


