Zonnepanelen

Waar let ik op tijdens
mijn gesprek?
Het is verstandig om offertes
aan te vragen bij meerdere
installatiebedrijven. Nodig
de aanbieders altijd bij je
thuis uit, zodat zij een goed
en actueel beeld kunnen
vormen van jouw situatie.
Deze folder helpt je om
een inhoudelijk gesprek te
voeren met de aanbieder
en vervolgens een passende
offerte aan te vragen.
Daarnaast lees je in deze
folder tips die jou helpen
tijdens de uitvoering van
de gekozen maatregelen.

- Bepaal jouw behoefte: hoeveel stroom
verbruik je nu en ga je in de toekomst
meer of minder verbruiken? Hoeveel wil
je investeren en welk dakoppervlak is
beschikbaar?
- Eventuele aanpassingen: waar komt
de doorvoer voor de stroomkabel?
Waar komt de bekabeling te lopen? Is er
een extra groep in de meterkast nodig of
zelfs een nieuwe elektriciteitsmeter?
- Hoe wordt voorkomen dat de panelen
kunnen opwaaien (stormschade)?
Bespreek de huidige staat van de dakbedekking. Is deze ook meteen aan
vernieuwing toe?
- Hoe wordt de opbrengst gegarandeerd,
ook over 10 of 25 jaar?

Wat is geschikt in
mijn situatie?
Er zijn twee soorten zonnepanelen:
1. Monokristallijn zonnepanelen
Iets duurder in aanschaf, maar hebben
hoger rendement zodat de prijs van
de opgewekte stroom even duur is.
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2. Polykristallijn zonnepanelen
Om te beoordelen of jouw dak geschikt is
voor zonnepanelen check de solarscan op.

- Welke instrumenten krijg je om
de opbrengst inzichtelijk te maken?
- Welke kleur (blauw of zwart), vorm en
afmeting hebben de panelen?
- Hoe kun je energie terugleveren en
kan dat bij jouw eigen energieleverancier?
- Informeer welke service en ondersteuning
er geboden wordt na de installatie.

Wat wil ik terugzien in
mijn offerte?
- Laat het bedrijf benoemen bij welke
brancheorganisatie zij zijn aangesloten
en met welke certificering gewerkt wordt.
Installateurs kunnen aangesloten zijn bij
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.
- 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
installaie 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.

Wat controleer ik bij
de uitvoering?
- Komen de gebruikte onderdelen overeen
met de specificaties in de offerte?
- Zijn de zonnepanelen volgens de tekening
en op het juiste dakvlak geplaatst?
- Worden de zonnepanelen geleverd met
een kwaliteitsgarantie?
- Zijn de zonnepanelen goed bevestigd,
zodat ze bij storm niet kunnen wegwaaien?
- Voldoet de plaatsing aan de regelgeving?
- Heb je uitleg gekregen over de werking
van de installatie?
- Heb je een garantieverklaring gekregen?
- Zijn de afspraken met de energieleverancier
duidelijk? Ken je de exacte voorwaarden
voor terugleveren?
- Leveren de zonnepanelen in de praktijk
het vermogen op dat in de offerte staat?
- Is het dak waterdicht opgeleverd?
Liggen de pannen weer recht op het dak
en is er geen schade aan de dakbedekking?
- Zijn de zogenaamde doorvoeringen door
het dak (voor de kabels) luchtdicht
afgewerkt en geïsoleerd?
- Zijn verwijderde onderdelen teruggeplaatst?
- Is alles netjes achtergelaten? Zijn afval en
verpakkingsmateriaal opgeruimd?
Na oplevering:
- Loop als de zon schijnt alles goed na,
neem bij klachten of problemen direct
contact op met de aannemer!

Wil je aan de slag met
zonnepanelen en kun je daar
wel hulp bij gebruiken?
Of heb je andere vragen over
eventuele mogelijkheden om
je woning te verduurzamen?
Onze energiecoaches komen
graag bij je langs. Maak dus
snel een afspraak!

www.woonwijsbreda.nl
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