Aandachtpunten
Bij het aanvragen van een offerte voor:

ZONNEBOILER

Vraag bij meerdere installatiebedrijven een vrijblijvend advies aan door de aanbieder
bij je thuis uit te nodigen. Op basis van de advies- en verkoopgesprekken en deze
folder kun je met vertrouwen offertes gaan aanvragen.

Wat is in mijn situatie geschikt?
1.

Er zijn drie soorten zonneboilers die allen warm water leveren: de standaard
zonneboiler, de compacte zonneboiler en de cv-zonneboiler. De verschillen zitten
vooral in de inhoud van de boiler, en in de naverwarmer die past bij de installatie. Wil
je een zonneboiler die ook jouw huis verwarmt, dan is een zonneboilercombi geschikt.

2.

Om te bepalen of je vergunningsvrij een zonneboiler mag plaatsen, kun je terecht op
www.omgevingsloket.nl. Dit is vooral voor monumenten en huizen in een beschermd
stadsgezicht.

3.

Om thuis te beoordelen of jouw dak geschikt is voor een zonneboiler doe je de check
op de Zonnekaart op Jouw Huis Slimmer.

Laat je goed, en door meerder leveranciers adviseren wat in jouw geval de
beste oplossing is.

Waar let ik op tijdens het adviesgesprek
Bepaal jouw behoefte: hoeveel warm

Is jouw CV ketel geschikt als

water verbruik je nu per dag en ga je in

naverwarmer voor een zonneboiler?

de toekomst meer of minder verbruiken?
Vraag naar de onderhoudskosten van de
Bespreek de huidige staat van de

zonneboiler.

dakbedekking. Is deze ook meteen aan
vernieuwing toe?

Vraag hoe condensvorming en bevriezing
voorkomen wordt.

Is er voldoende ruimte beschikbaar voor
een opslagvat voor warm water?

Hoe wordt voorkomen dat de zonneboiler
kan opwaaien (stormschade)?

Informeer welke service en
ondersteuning er geboden wordt na de

Hoe wordt de opbrengst gegarandeerd,

installatie.

ook over 10 of 25 jaar?
Welke instrumenten krijg je om de
opbrengst inzichtelijk te maken?

Welke onderdelen wil ik terugzien in de offertes?
Laat het bedrijf benoemen bij welke brancheorganisatie zij zijn aangesloten en met
welke certificering gewerkt wordt. Installateurs kunnen aangesloten zijn UNETO VNI.
Geef aan dat het een gratis en vrijblijvende offerte moet zijn en dat deze schriftelijk
binnen een bepaalde termijn moet worden aangeboden; een aantal weken is
gebruikelijk.
Het gaat om een totaalofferte, alle eventuele bijkomende werkzaamheden moeten
in de offerte zijn opgenomen. Inclusief het opruimen en schoonmaken en afvoer van
afval en verpakkingsmateriaal.
Een omschrijving van de werkzaamheden van start tot schoonmaak met duidelijke
planning, met daarin aangegeven welke hinder je hiervan kunt hebben. Inventariseer
ook wat er van jou verwacht wordt qua ruimte maken en opruimen.
Een duidelijke opgave van eventuele bijkomende werkzaamheden.
Een overzichtelijke omschrijving van de te plaatsen onderdelen met merk, type en
levertijden.
Een overzicht van de opbrengst van de installatie, nu en in de toekomst.
Een duidelijke omschrijving van de garanties en het keurmerk van de zonneboiler
op alle verschillende onderdelen.

TIP

Twijfels over een product of aanbieder? Vraag om een referentie! Bel of
mail deze klant en vraag naar zijn ervaring. Dan weet je meteen hoe er
in de praktijk gewerkt is!

Wie gingen
jou voor?

Hannah over zonneboiler
‘‘Het is allemaal niet zo moeilijk, op internet is veel informatie
te vinden. Je kunt wat prijzen vergelijken en eens een bedrijf
om advies vragen. Uiteindelijk moet je gewoon een keuze
maken. Volg je gevoel, zeg ik altijd!”

Gijs over zonneboiler
“Met een zonneboiler heb je altijd warm water klaar staan.
Zonder stroom of gas te gebruiken. Het is toch lekker om in
een gratis warm bad te stappen. Je kunt nog zo’n mooi huis
hebben, maar als het niet warm en comfortabel is, heb je er
niks aan. Warmte maakt van een huis een thuis.”

Joop over zonneboiler
“Even de zon er op en dan begint ie al, dan wordt de pomp
geactiveerd en stroomt het water door de leidingen van
de collector op het dak. Door het zonlicht wordt het water
verwarmd. We hebben sneller en warmer water dan uit de
normale kraan. En ik heb nu ook de vaatwasser op het warm
water aangesloten, er zit genoeg in de boiler.”

