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WEBSHOP KEURMERK 
Op 21 juni heeft Tiger Offgrid 
Energy het webshop keurmerk 
mogen ontvangen van de Stichting 
Webshop Keurmerk. Hiermee willen 
we onze klant een extra zekerheid 
geven over de verkopen via onze 
webwinkel. 

Onze Missie: We staan voor klant 
gericht zakendoen. Waarbij we 
eerlijkheid en betrouwbaarheid 
vooropstellen, dit in combinatie met 
de laagste verkoopprijzen. De 
tevredenheid van onze klant is onze 
motivatie voor het blijven leveren 
van goede service. 

De bij de Stichting Webshop 
Keurmerk aangesloten winkels zijn 
verplicht te voldoen aan de Europese 
en Nederlandse wet- en regelgeving 
en aan de Keurmerk-code. De 
Stichting Webshop Keurmerk stelt 
zich mede ten doel het vertrouwen 
van consumenten ten aanzien van 
internetaankopen te vergroten. 

 

WEBSHOP 
KEURMERK 
Voordelen voor u als 
consument 

• Webshop is gekeurd 
en voldoet aan de 
nieuwste Europese 
wetgeving 

• 14 dagen om de 
retour aan te melden 

• 14 dagen om het 
product retour te 
sturen 

• Binnen 14 dagen na 
het aanmelden van 
de retour (mits u 
kunt aantonen dat 
het product is 
verstuurd) het geld 
gecrediteerd 

• Onafhankelijke 
geschillen-
beslechting 

• Klantbeoordelingen 
voor transparantie 

 

 



 

 

 

DEALERSCHAP XENTEQ 
Vanaf heden is Tiger Offgrid Energy officieel dealer van het 
gehele Xenteq assortiment. 

 

Xenteq is uitgegroeid tot specialist in 
het ontwikkelen, produceren en 
importeren van producten op het gebied 
van mobiele energie techniek. Dit sluit 
zeer goed aan bij het assortiment van 
Tiger Offgrid Energy en wij zijn daarom 
ook zeer blij met deze samenwerking. 
Acculaders, omvormers en diverse 
producten voor accu ondersteuning 
zoals accubewakers, 
laadstroomverdelers,  en 
scheidingsrelais zijn allemaal via onze 
webwinkel te verkrijgen. Vraag ons bij 
een grotere afname voor een aanbieding 
opmaat. 

 

Uitgelicht: 
Omschakelbox PTS-serie 

Twee 230VAC circuits 

Als u uw 230VAC apparatuur op 
zowel de normale netspanning als 
op een inverter/aggregaat wilt 
laten werken, dan is plaatsing van 
een zogenaamde 
omschakelautomaat een must. De 
omschakelautomaten uit de PTS 
serie zorgen voor een feilloze 
wisseling tussen een tweetal 
230VAC circuits.  

De PTS is voor een tweetal 
230VAC circuits geschikt. Dit kan 
dus zijn: netspanning i.c.m. DC-
AC inverter, netspanning i.c.m. 
aggregaat, aggregaat i.c.m. DC-AC 
inverter. 
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