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Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!

Zonnepanelen checklist



Vind een goede
leverancier
Is er een vergunning
nodig voor de panelen?
Kunt u subsidie
ontvangen?

Oriëntatie van het dak

Gewicht

Dakbedekking

 Voor de aanschaf1.

2. Is uw dak geschikt?

Zijn er objecten die in de weg van de zon staan in de buurt
van het dak? Denk bijvoorbeeld aan lantaarnpalen,
bomen of een schoorsteen.

Kan het dak het gewicht van de zonnepanelen dragen?

Is de dakbedekking toe aan vervanging? Zo ja, los dit dan
eerst op voordat de zonnepanelen worden geplaatst.
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Aantal zonnepanelen

Type zonnepanelen

Elektriciteitsmeter

Hoe groot moet de
omvormer zijn?
Wat is het geluidsniveau
van de omvormer?

Koop de omvormer bij
dezelfde leverancier
Pas de omvormer aan
aan de zonnepanelen
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3. Voorbereidingen aankoop

Hoeveel zonnepanelen heeft u nodig om uw huishouden te
voorzien van stroom? Vroeger was het interessant om
zoveel mogelijk zonnepanelen te nemen maar
tegenwoordig kunt u het beste precies genoeg
zonnepanelen nemen die uw huis kunnen voorzien van
stroom.

Welk type zonnepaneel kiest u? U kunt kiezen tussen blauwe
en zwarte zonnepanelen. Ook zijn er extra dunne
zonnepanelen maar deze zijn het minst interessant. Blauwe
zonnepanelen zijn het meest interessant omdat deze per
geïnvesteerde euro meer rendement met zich mee brengen.

Is de elektriciteitsmeter geschikt? Vraag dit na bij de
leverancier van de zonnepanelen.

Waar komt de omvormer?
Hoe dichterbij hoe beter
Zorg voor een ventilatie
ruimte rondom de omvormer

4. De omvormer



De werkzaamheden die
uitgevoerd worden
De materialen die de
vakman gaat gebruiken
De totale kosten inclusief
btw
Erkenningen en
certificeringen
Welke garanties worden
geboden?

Elektrische bedrading

Extra stroomgroep

5. Aanpassingen bedrading

Dit is een handige manier om te besparen op de kosten.
Op deze manier vergelijkt u verschillende vakspecialisten
uit uw regio. Hier kunt u gratis én vrijblijvend offertes
aanvragen. De volgende punten komen in de offerte:

6. Vraag offertes aan
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Hoe gaat de elektrische kabel naar de stoppenkast
lopen? Dit kunt u het beste met de leverancier
overleggen zodat de kabel netjes weggewerkt wordt.

Heeft uw stoppenkast behoefte aan een extra
stroomgroep? Dit is nodig wanneer u beschikt over drie
of meer zonnepanelen. Dit is vaak niet bij de prijs
inbegrepen.

https://www.zonnepanelen-kosten.nl/offerte-zonnepanelen-aanvragen/


Werkzaamheden

Recensies

Garantiecertificaten

Btw terugvragen

Verzekering

Verbruiksmanager

7. Extra belangrijke punten
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Hoelang gaan de werkzaamheden duren? Meestal gebeurt
dit binnen één dag.

Zoek naar recensies die over het bedrijf geschreven zijn.

Ontvang de garantiecertificaten van de leverancier.

Vraag btw terug bij de belasting. Dit is een verschil van 21%
naar 9% op de arbeidskosten.

Controleer uw verzekering, geldt deze ook voor de
zonnepanelen?

Overweeg om een verbruiksmanager aan te schaffen. Zo
kunt u alles goed bijhouden.


