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Photovoltaik (Zonnepanelen)
 
 

> Fotovoltaisch (Zonnepanelen)
> AgriLyt (Waterzuivering)
> Industrieautomatisering/-robottechniek
> Agrarische techniek/Stalinrichting
> Installatietechnik
> LED-verlichting

Agrilyt System

Palletiseerrobot

We build solutions.

Agrarische Techniek

Industriële Automatisering

Machine- en Robottechniek

Automotive

Gebouwtechniek

Aandrijftechniek

Toepassingen bij oliewinning

Schakelkastenbouw

Nieuwe Energieën



Zonne-energie 
systemen

Wie zijn wij Onze kwaliteiten

SCHULZ Systemtechnik B.V. is een jonge en dynamische doch-
teronderneming van het Duitse SCHULZ Systemtechnik GmbH, 
een van de grootste Duitse bedrijven in de systeemtechniek. 
Het succes komt voort uit de jarenlange ervaring, de betrok-
kenheid en de expertise van het personeel. Vertrouwen in 
onze mensen, het samenspel van onderzoek, ontwikkeling en 
implementatie, onze veelzijdigheid en het consequent benut-
ten van alle synergieën tussen de verschillende vakgebieden, 
maken van ons een sterke partner. 

Een greep uit het klantenbestand van de SCHULZ groep:
> Volkswagen AG
> Daimler BENZ
> Kraft Foods
> Bayer AG
> For Farmers
> Heidemark
> ExxonMobil

SCHULZ Systemtechnik B.V. is inmiddels een gevestigde naam 
op het gebied van zonne-energie systemen (PV systemen) 
in de Benelux met meer dan 10 jaar ervaring! Wij beschik-
ken over een landelijk netwerk van installateurs en werken 
uitsluitend met producten van hoogwaardige kwaliteit van 
toonaangevende fabrikanten.

Een gedeelte van de investering verdient u direct terug.

Een investering in zonne-energie levert u dus geld op! Met 
het oog op de stijgende energieprijzen wordt het allemaal 
nog interessanter. Daarnaast beschermt een PV systeem uw 
dak tegen de schadelijke straling van de zon waardoor uw 
dak langer meegaat.

Bent u geïnteresseerd, neem dan direct contact met ons op 
en wij komen vrijblijvend langs om de mogelijkheden met u 
te bespreken.

Waarom u kiest voor SCHULZ Systemtechnik B.V.:
> Deskundig advies
> PV systemen op maat
> Reële opbrengstberekening
> Financieringsplan
> Professionele installatie
> Uitstekende service
> Geen aanbetaling
> Begeleiding gedurende het hele project

Breng ook eens een bezoek aan onze webshop.
www.schulz-online.nl

SCHULZ Systemtechnik B.V. levert kwalitatief zeer goede PV sys-
temen voor zowel particulieren als bedrijven tegen een aantrek-
kelijke prijs.

Een greep uit onze merken:
> Yingli Solar
> Saint Gobain
> Delta Energy Systems
> SMA Solar Technology AG
> Danfoss
> Benz Alu systeme GmbH

Particulieren
Waarom investeren in zonne-energie? Zonne-energie is niet alleen 
duurzaam, het is ook financieel gezien een uitstekende investe-
ring! Spaargeld levert u een rendement van maximaal 2 %, een 
investering in zonne-energie daarentegen levert u een rendement 
van zo’n 10 %.

Bedrijven
Voor bedrijven ligt het rendement vaak nog hoger door de fiscale 
voordelen. Dit rendement is afhankelijk van de rechtsvorm. Voor-
beelden van fiscale voordelen zijn de energie investeringsaftrek 
(EIA), de willigekeurige afschrijving voor milieu-investeringen 
(VAMIL) en de stimulering duurzame energieproductie (SDE+). 


