KIEST U OOK VOOR
ZONNEPANELEN VAN HOMAN?
Onlangs brachten wij bij een van uw buren een scherpe offerte
uit voor de installatie van zonnepanelen. Dit doen wij met onze
kennis en ervaring van bijna 85 jaar als elektrotechnisch bureau.
Een betrouwbare en deskundige partij . Als lokale installateur
hebben wij oog voor de lokale ondernemers en zijn een
samenwerking aangegaan.
Kiest u ook voor Homan Solar dan ontvangt u bij aanschaf van
uw zonnepanelen een dinerbon ter waarde van€ 100,00, te
besteden bij de lokale restaurants Het Rechthuis en Rendez Vous
in Mijdrecht of bij De Lindehoff in Baambrugge.
Wij helpen ook u graag met een helder advies over besparing,
investering en rendement.
Samen voor een duurzame toekomst.

·-

uCL.6----

er llvaarc1iri /:� _ -- .:.
e "a,, -

ts�

'ff ,
=·
-AA;_•/J/

IVD
"•.....l:.fV,.
.....'7
...0,..,.. I
I

www.homansolar.nl

f'te,i

.,�.

KIEST U OOK VOOR
ZONNEPANELEN VAN HOMAN?
Denkt u ook al even na over de installatie van zonnepanelen en
de verduurzaming van uw woning? Dan is het nu tijd voor een
offerteaanvraag bij een betrouwbare en deskundige partij met
bijna 85 jaar ervaring. Homan Solar! Als lokale installateur
hebben wij oog voor de lokale ondernemers en zijn een
samenwerking aangegaan..
Kiest u voor Homan Solar dan ontvangt u bij aanschaf van uw
zonnepanelen een dinerbon ter waarde van€ 100,00, te
besteden bij de lokale restaurants Het Rechthuis en Rendez Vous
in Mijdrecht of bij De Lindehoff in Baambrugge.
Wij helpen ou graag met een helder advies over besparing,
investering en rendement.
Samen voor een duurzame toekomst.
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KIES NET ALS UW BUREN OOK VOOR
ZONNEPANELEN VAN HOMAN

U heeft vast gezien dat wij onlangs zonnepanelen hebben
ge'installeerd bij u in de straat. Hebben wi j u wellicht op een idee
gebracht? Vraag dan nu een scherpe offerte aan bij Homan Solar.
Homan Solar is een betrouwbare partij met de installatie door ons
Elektrotechni sch Bureau. Bijna 85 jaar ervaring en dus een top
kwaliteit en goede garanti e. Als lokale installateur hebben wij oog
voor de lokale ondernemers en zijn een samenwerking aangegaan.
Kiest u ook voor Homan Solar dan ontvangt u bij aanschaf van uw
zonnepanelen een dinerbon ter waarde van€ 100,00, te besteden bij
de lokale restaurants Het Rechthuis en Rendez Vous i n Mijdrecht of
bi j De Lindehoff i n Baambrugge.
Wij helpen ook u graag met een helder advies over besparing,
investering en rendement.
Samen voor een duurzame toekomst.
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