
do. 20 mrt.
15.30 - 18.00 uur

U i t n o d i g i n g 

Dennenbosweg 145

7556 CG Hengelo

T 074-2508623

www.de-lijn.nl

@AttieSchipper

Openingstijden:
ma-do: 9.00-17.00 uur
vr: 9.00-12.00 uur

Een bureau dat sinds 1984 actief 
is in de wereld van reclame, 
vormgeving en communicatie. 

Bezoekers van de vorige workshops

Mini Symposium dorien Huitink - Het waait vanzelf over!
"Heel herkenbaar, houd je weer scherp! Bruikbaar voor de dag van 
morgen."

Mini Symposium Yvonne Lemmens - interactief vergaderen
"Erg leuk, veel ideeën opgedaan, erg geïnspireerd."

Mini Symposium Kris Linders - de deuren in je hoofd open zetten
"Voor ik de deur achter mij dicht doe, dank ik jullie voor het openen 
ervan!" 

Mini Symposium Agnetieta Snoek - implementeren? Hoera! Het werkt
"Een mooie start voor een nieuwe fase. Veel tips en trucs opgedaan."

Om u te inspireren en te informeren organiseren we met enige 
regelmaat interessante namiddagsessies. We bieden klanten en 
relaties graag een podium. Wilt u zelf een inspirerende activiteit, 
lezing of workshop verzorgen bij  DE LIJN? 
Neem dan contact op met Attie Schipper. 

Op de hoogte blijven? Meldt u aan via info@de-lijn.nl of 
volg ons op twitter.com/AttieSchipper

Zonnepanelen. Wat levert het op?
Rekent u even mee?
Het rendement van zonnepanelen.

Mini Symposium
Jan Meuleman

over zonnepanelen



Het bijwonen van deze activiteit is voor u als

genodigde gratis. Wilt u een introducé (liefst

van buiten uw eigen organisatie) uitnodigen?

Dat kan, ook voor uw introducé is deelname

gratis. 

Aanmelding is eenvoudig!

Ga naar www.mini-symposium.nl/agenda/

Meld u snel aan, het aantal plaatsen is beperkt!

Zonnepanelen. Wat levert het 
op? Rekent u even mee?

Jan Meuleman probeert u wegwijs te maken, zodat het voor 

u en/of uw bedrijf duidelijk wordt waar u op moet letten bij 

de aanschaf van zonnepanelen, zodat u in staat bent om 

offertes goed met elkaar te vergelijken.

De zon is een onuitputtelijke bron van energie en is schoon. 

Zonlicht is er in overvloed. Zelfs in Nederland is er genoeg 

zonlicht om met zonnecellen alle elektriciteit op te wekken die 

nodig is. Zonne-energie is eenvoudig en relatief goedkoop. 

Bovendien is zonne-energie thuis, op je bedrijf of grootschalig 

(speciale opstellingen op grote vlaktes), toe te passen.

Wat levert het op? Rekent u even mee?

Om teleurstelling in de opbrengst en dus de terugverdientijd 

te voorkomen zijn er een aantal factoren waar u rekening 

mee moet houden. Met de duurzaamheidslening van 

de provincie Overijssel is het voor iedereen mogelijk om 

milieuvriendelijk energie op te wekken met zonnepanelen.

Overijssel biedt bij een duurzaamheidslening 3% korting op 

de geldende rente. De rente van de duurzaamheidslening 

kan worden afgetrokken van de belasting.

De terugverdientijd van de zonnepanelen onder deze 

condities is minder dan 10 jaar.

Zonne-energie: beter voor het milieu

Zonne-energie is beter voor het milieu dan energie uit 

aardgas of steenkool. Bij de productie van zonne-energie 

komen geen schadelijke stoffen in de atmosfeer.

Het aanschaffen van zonnepanelen vergt een behoorlijke 

investering.

Zonne-energie: warm aanbevolen!

Om teleurstelling in de opbrengst en dus de terugverdientijd 

te voorkomen maakt u in dit mini-symposium kennis met de 

factoren waar u rekening mee moet houden.

Programma
15:30  -  15:45 uur  Inloop

15:45  -  18:00 uur  Namiddagsessie

18:00  -  18:30 uur  De mogelijkheid om informeel 

 na te praten

Jan Meuleman is directeur 
van Installatie Techniek 
Masseling (ITM)

ITM is een in 1990 opgericht 
zelfstandig elektrotechnisch 
kennis- en installatiebedrijf met 
vakbekwame medewerkers 
gevestigd in het centrum van 
Hengelo (O).

ITM is een veelgevraagde 
partner in zowel woning-
bouwprojecten en utiliteits-
bouwprojecten, waarbij de 
vakbekwaamheid in al haar 
veelzijdigheid wordt toegepast, 
van ontwerp tot oplevering.

Kwaliteit
ITM staat voor een hoge 
kwaliteit van geleverde 
producten/installaties alsmede 
van het bedrijfsproces. Dit 
komt tot uiting in de behaalde 
certificaten.

Missie
Onze onderneming vindt 
het haar taak om op zowel 
technisch, economisch als op 
maatschappelijk verantwoorde 
wijze installaties te ontwerpen 
en installeren. Sinds enkele 
jaren hebben wij ons gericht op 
zonne-energie, voor een beter 
klimaat en om kosten te kunnen 
besparen. 

Achtergrond

Jan Meuleman is de gedreven directeur van ITM (Installatie Techniek Masseling) 

een in 1990 opgericht zelfstandig elektrotechnisch kennis- en installatiebedrijf met 

vakbekwame medewerkers gevestigd in het centrum van Hengelo.

Ook is hij zeer sociaal betrokken en lid van Pact MVO Hengelo. Het netwerk 

van inmiddels meer dan 100 betrokken organisaties in Hengelo die allen één 

gemeenschappelijk doel voor ogen hebben: continu positief betrokken zijn bij people, 

planet en profit. Jan is actief betrokken bij de braakliggende terreinen in Hengelo, en 

mede-initiatiefnemer van 'Wij-Landen'. 

Reclamebureau DE LIJN nodigt u uit voor dit mini symposium op donderdag 20 maart a.s. 

Deze presentatie is een van de  activiteiten, die we organiseren voor klanten, relaties en andere 

geïnteresseerden. U bent van harte welkom bij dit mini symposium.

De bijeenkomst, waarbij maximaal 20 belangstellenden aanwezig kunnen zijn, vindt plaats bij 

DE LIJN aan de Dennenbosweg 145. 

Meld u 
snel aan, 
het aantal 
plaatsen is 
beperkt!

Het rendement van 
zonnepanelen?


