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Groen rijden zonder zorgen…
...EN BESPAAR GEMIDDELD 3500€
PER JAAR
Ik rijd slim, u ook?
U hebt een e-auto aangeschaft of u wilt een e-auto aanschaffen. Dan investeert u niet
alleen in uw portemonnee maar ook in het milieu. Maar weet u dat u nog meer kunt
besparen? Door uw e-auto op te laden met zonne-energie ipv grijze stroom bespaart u
niet alleen op uw portemonnee maar profiteert u ook nog eens van de vele fiscale
voordelen! Deze voordelen gelden zelfs wanneer u de zonnepanelen zakelijk aanschaft
en op uw privéwoning installeert.

DUURZAAM, GROEN, GOEDKOOP

Hoe werkt de “Ik Rijd Slim” methode?
Wij plaatsen zonnepanelen en indien gewenst een laadpaal voor snel en veilig laden.
Wij helpen u met het uitzoeken en leasen van de e-auto die bij u past
Rij uw elektrische auto vanaf de eerste dag gratis en helemaal groen!
Produceer uw eigen zonnestroom voor uw privé tankstation voor o.a. de e-auto
Profiteer van particuliere voordelen en zakelijke subsidies
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Ik rijd slim

De voordelen van de “Ik Rijd Slim” methode"
Groen Rijden

Gemiddeld € 3.500,-/jaar
besparen

Een volledig elektrische auto
produceert zelf geen CO2. Toch
is hij per definitie
klimaatneutraal. Dit hangt
helemaal af van de manier
waarop de energie van de auto
wordt opgewekt. De perfecte
match: zonnepanelen en een EAuto! U draagt hierdoor uw
steentje bij aan de natuur en de
toekomst van onze volgende
generatie.

35% rendement behalen op uw
investering? Dat kan! Rijdt u
zakelijk een elektrische auto,
dan zijn er grote fiscale
voordelen te behalen bij de
aanschaf van zonnepanelen. U
kunt dan namelijk aanspraak
maken op de KIA
(Kleinschaligheids Investerings
Aftrek).

Ik Rijd Slim ontzorgt u van
A(anvraag) tot Z(onnepaneel)
Elektrisch rijden op uw eigen
opgewekte stroom begint met Ik
Rijd Slim. De alles omvattende
oplossing wat u nodig heeft:
Zonnestroom installatie,
aanpassen van uw groepenkast,
de laadinfrastructuur (en
optioneel Smart Charging)

Fiscaal Voordeel
Rijdt u op zonne-energie, dan
kunt u gebruik maken van de
vele fiscale voordelen! Dit kan
zelfs wanneer u de
zonnepanelen zakelijk aanschaft
en op uw privéwoning
installeert. In 2017 kunt u
profiteren van meerdere nieuwe
fiscale voordelen.

E-Auto Lease

Support

From well to wheel (van bron tot
wiel). U wilt een E-Auto maar u
weet niet welk model en/of
type? Wij navigeren u zonder
omleidingen graag naar de juiste
auto die voor u of uw
bedrijf/organisatie past. En wist
u dat de leasekosten van een EAuto vaak vergelijkbaar zijn met
een reguliere auto?

Met "Ik Rijd Slim" kunt u 24/7
altijd de juiste betrouwbare
navigatie en ondersteuning van
ons verwachten. Door gebruik te
maken van de ruime ervaring
van de kennis van " Ik Rijd Slim "
wordt elektrisch rijden nog
voordeliger.?

Vragen over Ik rĳd slim? Bel 050 230 33 33 of stuur een bericht!
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