E.T.I.B. van Barneveld B.V.

Gaat u elektrisch rijden?

Al meer dan 50 jaar een betrouwbaar en
professioneel installatiebedrijf.

E.T.I.B. van Barneveld B.V. is de specialist op het gebied van laadpalen voor alle
types elektrische auto’s.
Dit doen wij op elke locatie, van een enkele aansluiting thuis tot meerdere palen
naast elkaar bij bedrijven en organisaties. Zo voorzien we in de behoefte van het
zorgeloos opladen van uw elektrische auto.

Wij zijn op breed vlak gespecialiseerd in de
elektrotechniek en wij streven naar kwaliteit en duurzaamheid. Op het
gebied van innovatie kan E.T.I.B. van Barneveld B.V. veel voor u betekenen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonnepanelen, autolaadpalen en LED
verlichting.

Dé zonnepanelenspecialist in uw regio

Met een Solar-Specialist haalt u kwaliteit in huis!

Ons bedrijf heeft goed opgeleide professionals op het gebied van zonneenergie. Naast gedegen kennis op het gebied van economische, technische
en praktische aspecten, zijn zij volledig op de hoogte van de mondiale
energieproblematiek en de ontwikkelingen in de markt voor zonnepanelen.
Onze ‘Solar-Specialisten’ geven goed onderbouwde adviezen, beoordelen
de kwaliteit van componenten op waarde en ontwerpen hoogwaardige
zonnepaneel-systemen.
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Op vooraf vertoon van uw geldige Kopersbelangenpas 10%
korting op materiaal;
Wij maken een productieprognose en kunnen berekenen wat
de terugverdientijd zal worden;
Wij helpen u met BTW teruggave;
Wij bieden u omvangrijke garantie;
Wij helpen u bij het maken van een account zodat u uw
opbrengst kan monitoren.
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We starten het project altijd met een grondig gesprek en een duidelijk advies.
Omdat wij werken met diverse leveranciers van laadpalen kunnen wij u altijd
de beste oplossing bieden die aansluit op uw (ﬁnanciële) wensen en
behoefte. Door onze ruime ervaring is de installatie van de laadpalen bij ons
in vertrouwde handen.
Nadat de paal in gebruik is genomen, kunt u altijd rekenen op onze
uitstekende service en nazorg!
De voordelen van werken met E.T.I.B. Van Barneveld B.V. op een rijtje:
• Laadpalen voor alle elektrische auto’s om zorgeloos uw auto op te
laden;
• Deskundig advies op maat op basis van diverse leveranciers;
• Altijd de nieuwste moderne systemen;
• Betrouwbare installaties;
• Uitstekende service en nazorg.
Meer informatie over de installatie van laadpalen?
Neem dan vooral vrijblijvend contact met ons op.
Op vooraf vertoon van uw geldige Kopersbelangenpas, proﬁteert u
van 6% korting op het materiaal.
.
E.T.I.B. van Barneveld B.V.
Handelsweg 9
3606 AA Maarssen
0346-575 533
projecten@van-barneveld.nl
www.van-barneveld.nl
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