Aandachtpunten
Bij het aanvragen van een offerte voor:

ZONNEPANELEN

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 panelen met monokristallijne en polykristallijne cellen. De monokristallijne zijn
iets duurder in aanschaf, maar hebben ook een hoger rendement zodat de prijs
van de opgewekte stroom even duur is.

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 stroom

Hoe wordt de opbrengst gegarandeerd,

verbruik je nu en ga je in de toekomst

ook over 10 of 25 jaar?

meer of minder verbruiken? Hoeveel
wil je investeren en welk dakoppervlak

Welke instrumenten krijg je om de

heb je beschikbaar?

opbrengst inzichtelijk te maken?

Eventuele aanpassingen: waar komt

Welke kleur (blauw of zwart) en vorm en

de doorvoer voor de stroomkabel?

afmeting hebben de panelen?

Waar komt de bekabeling te
lopen? Is er een extra groep in de

Hoe kun je energie terugleveren en kan

meterkast nodig of zelfs een nieuwe

dat bij jouw eigen energieleverancier?

elektriciteitsmeter?
Informeer welke service en
Hoe wordt voorkomen dat de panelen

ondersteuning er geboden wordt na de

kunnen opwaaien (stormschade)?

installatie.

Bespreek de huidige staat van de dakbedekking. Is deze ook meteen aan
vernieuwing toe?

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 bij UNETOVNI.
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 toe te passen materialen en hoeveelheden.
Een overzicht van de opbrengst van de installatie in kWh per jaar en het
gegarandeerde vermogen van de totale installatie in Wattpiek bij oplevering, over 10
en over 25 jaar.
Vraag om garanties voor alle verschillende onderdelen, voor panelen geldt vaak een
productgarantie van 5 jaar en een vermogensgarantie van 25 jaar, voor omvormers is
een garantie van 10 jaar gebruikelijk.
Vraag naar het keurmerk van de zonnepanelen. Zonnepanelen moeten worden
gecertificeerd volgens de internationale normen IEC 61215 en IEC 61730.

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 zonnepanelen
‘‘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!”

Frank over zonnepanelen
“Van de overwaarde van ons vorige huis hebben we
zonnepanelen gekocht. Ik heb ze zelf op de garage gelegd,
niet op het dak want dat was me te hoog. Zonnepanelen
zijn de laatste jaren natuurlijk veel goedkoper geworden.
Daarom hebben we een paar jaar geleden nog meer
zonnepanelen op het dak laten leggen.”

Gert over zonnepanelen
“De zolder hebben we ingericht als fitnessruimte maar als
het zo heet is, kom je daar liever niet. Dat is toch zonde.
Zo kwamen we op het idee zonnepanelen op het dak te
plaatsen. Die besparen energie én reflecteren de zon,
waardoor het zomers koel blijft. Het is leuk om te merken
dat je energierekening omlaag gaat door de maatregelen
die je neemt.”

