
Het SAAS Plan
Solar As A Service

Dat je met zonnepanelen elektriciteit kunt opwekken en daarmee veel geld kunt
besparen is bekend. Bovendien is het erg goed voor het milieu. Maar dat je nu via
jouw werkgever een flinke korting op de aanschaf, en dus een veel kortere
terugverdientijd, kunt realiseren is nieuw! 

SAAS heeft het mogelijk gemaakt dat je nu heel aantrekkelijk zonnepanelen kunt
laten installeren. De aanschaf betaal je met jouw werknemersvoordelen of met een
paar vrije dagen. De totale korting kan hierdoor oplopen tot wel 50% .



 Jouw werknemers krijgen hierdoor een blijvend duurzaam cadeau
 Dit kost je als werkgever niets
 Jouw werknemers hebben een groot financieel voordeel*
 Bovendien tot 50% korting op de aanschaf met de SAAS werknemersvoordelen
 Het compenseert de hogere kosten van thuiswerken (Nibud €500 per jaar)
 Een tevreden werknemer presteert beter!
 SAAS ontzorgt in de SAAS webportal het proces, en bespaart veel administratief
gedoe, met slechts een éénmalige administratieve handeling
 Duurzaam is de trend en levert jouw onderneming veel groene credits op
 Jouw onderneming draagt hiermee bij aan Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) en klimt op de CO2-prestatieladder

Vraag om SAAS aan je Baas!

Bespaar daardoor tot wel 50% (zo kun je van €5000 naar €2500). Je betaalt dus uit
jouw besparing! Kijk of jij dat ook met jouw woning kunt op www.saassolar.nl

SAAS is de full service website die via werknemersvoordelen (à la een PC Privé project
of Fietsplan) zonnepanelen met 50% korting aanbiedt. Door slimme SAAS calculaties
en voordelen kun je betalen uit de besparing in 2 tot 7 jaren, of zonder betaling met
vrije dagen. SAAS ontzorgt, met experts, digitaal het hele proces van advies,
bestellen, installatie, kortingen, subsidie, en financiering in 1 handeling!

Is er geen ruimte meer in de WKR? Geen probleem met SAASPlus+
Je kan dan nog steeds meewerken de zonnepanelen te vergoeden met inruil van
extra verlofdagen door de werknemer. Het kost jou als werkgever dan niets!
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* Vooraf te berekenen op de www.SAASsolar.nl calculator!

In samenwerking met EY (Ernst & Young) is het SAAS concept (Solar As A
Service) ontwikkeld. Het concept is zeer aantrekkelijk voor de verduurzaming
van jouw woning. Je gaat tot wel 2 energielabels omhoog en jouw huis wordt
meer waard!

 www.saassolar.nl

http://www.haasheat.com/

