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Dag meneer/mevrouw
Goed nieuws! U leverde het voorbije jaar een recordvermogen aan groene stroom.
Duimen dus dat 2018 minstens zo zonnig is. Als het aan DB&W Technics ligt, is er in elk
geval geen wolkje aan de hemel. Want voortaan helpen we u nóg sneller en efficiënter.
Uw 24 uursservice
U investeert in groene energie. Goed zo! In ruil garanderen wij u zonnepanelen die
optimaal renderen. Ondervindt u toch een technisch defect, of steekt er plots een
schaduwveld de kop op? Dan rekent u op onze 24 uursservice. U krijgt een getrainde
expert over de vloer, die de modernste meetapparaten en tools gebruikt. Zo werken uw
panelen in geen tijd weer perfect.
Permanent onderhoud
Regen, hagel, hitte, vrieskou, stof … u heeft er last van, uw zonnepanelen ook. Voor
apparaten die blootgesteld zijn aan de buitenlucht is permanent onderhoud een must.
Gelukkig sporen onze experts razendsnel mankementen op via thermografie. Is uw
installatie sterk vervuild en presteert ze niet meer optimaal? Kies dan voor een reiniging
met osmosewater en een nieuwe coating. Het resultaat: uw panelen zijn weer zo goed
als nieuw. En u profiteert van de extra opbrengsten. Na elk onderhoud of nazicht krijgt u
een rapport waarin we onze vaststellingen toelichten. Zo staat u nooit voor verrassingen.
Alleen topkwaliteit
Of u nu kiest voor zonnepanelen of warmtepompen als energiebron, bij DB&W
garanderen we u topkwaliteit. We werken alleen samen met vooraanstaande merken als
BenQ, Csun Solar, SMA Solar Technology, SolarEdge Technologies, Mitsubishi, Vaillant en
Stiebel Eltron. Uw winst? U bent zeker dat u installaties in huis hebt die de beste
prestaties van de markt leveren, met garanties die jaren lopen. Benieuwd naar ons
gamma? Surf naar www.dbwtech.be. Of snuffel in de talloze voorbeelden van tevreden
klanten.
Nieuwe klanten via u? Geschenkbon!
U merkt het: we hebben niet stilgezeten. Toch zouden we zonder trouwe klanten zoals u
nergens staan. Daarvoor willen we u dan ook van harte bedanken. Overtuigt u een vriend
om klant te worden? Dan ontvangt u een ruime geschenkbon voor uw favoriete winkel.
We wensen u alvast fijne kerstdagen en een zonovergoten 2018 toe!
Met warme groeten
Het DB&W-team
PS Zonnepanelen die altijd optimaal renderen? Reken op onze 24 uursservice voor kleine
defecten en vraag op tijd een groot onderhoud aan.
Met zonnige groeten,
Yves De Bruycker
Zaakvoerder
DB&W Technics bvba

