Uitnodiging
Bijeenkomst collectieve inkoopactie zonnepanelen op boten
Dinsdag 16 april van 19:00 – 22:00 (aanmelden kan tot uiterlijk 9 april)
Locatie: Droogdok Jan Blanken, Dokweg 5, 3221 AE Hellevoetsluis

De gemeente Hellevoetsluis werkt samen met (inter)nationale en lokale partners aan het verduurzamen van de
havens. In de afgelopen jaren zijn al meerdere maatregelen genomen en er staan veel nieuwe maatregelen op
stapel. De implementatie van de techniek van de (semi-)flexibele zonnepanelen is één van de technieken die de
gemeente aanmoedigt. Dit zijn PV-panelen die op het dek geplaatst kunnen worden en overloopbaar zijn. Door
op de boot stroom op te wekken met zonnecellen:
… bent u minder afhankelijk van walstroom
… betaalt u minder ligplaatskosten
… draagt u bij aan de energietransitie
Sailspecials en Sail&Solar zijn een samenwerking aangegaan waarin ze de panelen door collectieve inkoop
voordelig aan kunnen bieden aan de booteigenaren van Hellevoetsluis. Het gaat om de panelen van het merk
SUNBEAMsystem. Op de bijeenkomst zal de leverancier de techniek toelichten en kunnen geïnteresseerden zich
inschrijven om mee te doen met de collectieve inkoopactie. Hoe meer booteigenaren meedoen, hoe voordeliger
ze de panelen kunnen aanbieden.
Aanmelden bijeenkomst
Aanmelden
voor
de
bijeenkomst
kan via
collectieveinkoop@hellevoetsluis.nl; vermeld in uw email de naam van uw jachthaven. Afhankelijk van het
aantal aanmeldingen worden er meerdere sessies
georganiseerd. Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 9
april. Hierna ontvangt u een mail met de exacte tijd
van de sessie waarin u ingedeeld bent.
Ook wanneer u niet bij de bijeenkomst aanwezig kunt
zijn is het mogelijk mee te doen met de collectieve
inkoopactie. Neem hiervoor contact op met
Sailspecials via info@sailspecials.nl of bel met 0757572600. Geef aan dat het gaat om de inkoopactie
van het PECS project voor booteigenaren in Hellevoetsluis.
Het project Ports Energy and Carbon Savings (PECS) / Duurzaamheidsimpuls havengebied Hellevoetsluis wordt
gefinancierd door het Interreg Twee Zeeën Programma 2014 - 2020 van de Europese Unie en door de provincie
Zuid-Holland via de landschapstafel Voorne-Putten.
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Over SUNBEAMsystem
Altijd een volle accu
Altijd en overal een volle accu, zonnepanelen op de boot maken het mogelijk. Werden zonnepanelen vroeger
alleen door ‘vertrekkers’ geïnstalleerd, door de komst van flexibele beloopbare zonnepanelen is dat nu heel snel
aan het veranderen. De zonnepanelen van het Zweedse merk SUNBEAMsystem zijn een belangrijke motor achter
die omslag.
Zonnepanelen speciaal ontwikkeld voor op de boot
De zonnepanelen van SUNBEAMsystem zijn tot in elk detail ontwikkeld voor gebruik aan boord. Zo zijn ze slechts
3mm dun, beloopbaar, voorzien van anti-slip (!) en mogen ze gebogen gemonteerd worden. Zelfs het
stekkerdoosje wat vaak op een zonnepaneel zit is vervangen door een flush kabel waardoor je nergens over kunt
struikelen. Het stuk dek waar u het paneel op ‘plakt’ blijft dus gewoon te gebruiken en zal vanaf nu de accu
bijladen zonder dat u er omkijken naar heeft. Omdat de panelen extreem licht zijn worden ze naast aan dek
overigens ook veel gemonteerd op de buiskap, cabriokap of bimini.
Dit kunt u verwachten op 16 april
Tijdens de bijeenkomst krijgt u antwoord op de volgende vragen:
… welk model zonnepaneel past bij u aan boord?
… wat kun u qua opbrengst verwachten?
… wat zijn de kosten waar u mee kunt rekenen?
… wat komt er kijken bij het installeren?
Daarnaast nemen we veel verschillende demopanelen mee die u rustig kunt bekijken en hoort u meer over de
opzet van de inkoopactie.
Bekijk alvast de adviesvideo!
Wilt u alvast wat zien en horen? Bekijk dan zeker even onze adviesvideo. U vindt de video op internet via

http://www.sailspecials.nl/hellevoetsluis
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