
Schone Energie B.V.
Uw toonaangevende partner in zonne-stroomsystemen!



Over ons

Schone Energie B.V. levert zonnepanelen aan bedrijven en 
particulieren die graag voorop willen lopen met het verduurzamen van 
Nederland. 

Bij Schone Energie B.V. kunnen klanten terecht voor snel, duidelijk en 
helder advies. Schone Energie B.V. is onderdeel van Adore Montage.

Wij koppelen opdrachten van particulier- en bedrijfsmatige klanten 
aan een vast team van eigen VCA-gecertificeerde installateurs. 

Wij zijn daarnaast gespecialiseerd in het installeren van 
hoogwaardige zonne-energiesystemen voor zowel de particuliere als 
de zakelijke markt.



Onze Visie

Schone Energie B.V. heeft als missie om de drempel naar duurzame 
energiebronnen te verlagen. Hierbij richten wij ons voornamelijk op 
zonnepanelen.

Elektriciteit is bijna een eerste levensbehoefte geworden. Zonder 
elektriciteit houden wij onze koelkast niet koel, draait de wasmachine 
niet, laden onze smartphones en tablets niet op en kunnen we 
‘s-avonds geen tv kijken.

Zonnepanelen zijn een zeer aantrekkelijke investering geworden ten 
opzichte van een spaarrekening bij de bank. Uw rendement is al snel 
6% en uw terugverdientijd 6-7 jaar.



Zijn uw zonnepanelen al schoon?

Zonnepanelen worden op grote en kleine schaal ingezet om duurzame energie op te wekken. Door 
atmosferische vervuiling blijven de zonnepanelen helaas niet schoon, ook niet door de regen. 
Vervuilde zonnepanelen leveren minder rendement op. Dat wilt u toch voorkomen?

Schone Energie BV is gespecialiseerd in het reinigen van uw zonnepanelen. Op professionele 
wijze worden uw zonnepanelen gereinigd met warm osmosewater en zonder milieubelastende 
reinigingsmiddelen. Laat uw zonnepanelen minimaal 1 maal per jaar schoonmaken en behaal het 
maximale rendement. U verlengt hierbij ook nog eens de levensduur van uw zonnepanelen.

Onze dienstverlening

Schone Energie BV reinigt zonnepanelen op een duurzame manier. Een onderneming met 
professionele medewerkers met veel praktijkervaring in vastgoedonderhoud en bouwkundige 
werkzaamheden. Wij hebben alle kennis in huis om u optimaal van dienst te zijn.

Wij zijn gespecialiseerd in het professioneel schoonmaken van zonnepanelen zodat u optimaal 
rendement haalt uit uw zonnepanelen. Installatiebedrijven, overheden, VvE's, bedrijven en 
particulieren behoren tot de opdrachtgevers van Schone Energie BV.



Zonnepanelen montageploeg inhuren

Schone Energie B.V. is onderdeel van Adore Montage Zonnepanelen en beschikt over eigen 
installatieteams. Adore Montage behoort tot het grootste zonnepanelen montagebedrijf van 
Nederland.

Schone Energie B.V. verwerkt opdrachten van een aantal grote en kleinere partners op het gebied 
van zonne-energie in de woningbouw. 

Schone Energie B.V. levert naast eigen complete zonnestroom systemen ook zonnepanelen 
montage ploegen voor kleine en grootschalige zonnestroom projecten voor derden.

Wij zien onszelf als de verbindende factor voor particulier en bedrijf. Wij koppelen opdrachten van 
particuliere en bedrijfsmatige klanten aan een vaste poel van VCA-gecertificeerde installateurs. Wij 
zijn daarnaast gespecialiseerd in het installeren van collectieve campagnes.



Speciale projecten
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Laadoplossingen

We werken voor een breed spectrum aan klanten die enthousiast zijn over elektrisch rijden, van individuele 
berijder tot en met grootzakelijk – een locatie gereed maken voor elektrisch laden is nog nooit zo eenvoudig 
geweest als met NewMotion. Onze laadoplossingen worden gebruikt door duizenden particulieren en bedrijven in 
tal van sectoren.



Contactgegevens:

Adres: Henricuskade 97 2497 NB ‘s-Gravenhage
E-mail: zonnepanelen@schone-energiebv.nl

Telefoon: +31(0)85-222 1 222
Website: www.schone-energiebv.nl

Openingstijden
Ma tot Vrij: 08:30 tot 17:30

Schone Energie B.V.

KvK-nummer: 6999215

Btw-nummer: NL8580.94.666.B.01


