
Waar moet je aan denken als je overweegt zonnepanelen aan te schaffen,
Hoe kun je een adviesgesprek voorbereiden en wat moet je vragen.
We vertellen je wat in een goede offerte moet staan
We geven handvatten hoe je verschillende offertes kunt vergelijken. 

Als je overweegt zonnepanelen aan te schaffen

Zonnepanelen: voorbereiding, handleiding
adviesbezoek, offertecheck en
offertevergelijker 

We horen vaak dat mensen het moeilijk vinden om een offerte die ze krijgen goed te beoordelen. En
als er meerdere offertes aangevraagd worden zijn er vaak verschillende adviezen, materialen en
prijzen. Hoe weet je dan wat je moet kiezen? Misschien vergelijk je wel appels met peren?

Deze offertedocumenten helpen je een goede beslissing te nemen over zonnepanelen. Ze bestaan uit 4
onderdelen: 

1.
2.
3.
4.

We gaan niet in op goedkoper of duurder, verschillende bedrijven hanteren verschillende prijzen. Jij
beslist zelf wat voor jou het beste is.

1.

Lees dit document goed door

Als het mogelijk is doe dan mee aan een informatiebijeenkomst ‘Zon op Zeist’, dan heb je meer
kennis over zonnepanelen
Vraag het bedrijf altijd (gratis) bij jou thuis te komen om jouw eigen situatie te beoordelen, het dak 



zou je ‘op afstand’ kunnen beoordelen maar niet de meterkast. Die moet vaak aangepast worden. 

Zorg dat je goed voorbereid bent op het adviesbezoek

Bekijk je dak op een paar momenten per dag en kijk of en waar er schaduw valt van bomen of

omliggende gebouwen, van dakkapellen of schoorsteen op eigen dak

Bedenk of er ook nog andere daken zijn waar zonnepanelen op kunnen? Een aanbouw, schuur of

garage?

Als je een adviesbezoek plant, zorg dan dat de adviseur toegang heeft tot de meterkast en de plek

waar de omvormer komt te hangen

Bedenk of je in de nabije toekomst nog plannen hebt voor bijvoorbeeld een uitbouw, waardoor je

mogelijk meer stroom gaat verbruiken en meld dat aan het zonnepanelenbedrijf 

Bedenk of je in de toekomst wellicht elektrisch wilt gaan rijden en meld dat ook aan de leverancier

Zoek op wat jouw energieverbruik is, in kWh voor stroom. Weet ook hoeveel je per jaar in euro’s

kwijt bent aan stroom. Je vindt dit allemaal op je jaarafrekening

Maak voor/ tijdens en na eventueel foto’s van de meterkast en andere plekken waar apparatuur of

materialen bevestigd worden.

Als particulier kan je de BTW op panelen terugvragen, wil je dat, laat het dan aan de leverancier

van de zonnepanelen weten. Sommigen van hen doen dat voor je, soms gratis en soms betaal je

een bedrag voor de extra service

Als je BTW terugvraagt, kijk dan of je voldoende kennis hebt om dat zelf te doen

Als je BTW terugvraagt moet de naam op de factuur van de zonnepanelen dezelfde zijn als

degene die de BTW terugvraagt van de belasting.

Als je BTW terugvraagt en je bent al ondernemer dan kan je ook BTW terugvragen, overleg met je

boekhouder wat verstandig is

Overweeg of het mogelijk is zonnepanelen te combineren met sedum op je dak. Sedum bevordert

de biodiversiteit, koelt de ruimte eronder in de zomer en zorgt ervoor dat het rendement van je

zonnepanelen hoger is (ongeveer 15 %)

Als je zonnepanelen aanschaft vergeet ze dan niet aan te melden bij de Netbeheerder via website

www.energieleveren.nl anders wordt de salderingsregeling niet toegepast. Je kunt dat zelf doen of

het aan de installateur 

Neem contact op met uw opstalverzekeraar en vertel dat je van plan bent zonnepanelen aan te

schaffen

Er zijn veel verhalen over Oeigoeren die gedwongen worden ingezet bij de productie van

zonnepanelen of het winnen van grondstoffen ervoor. Bij vrijwel alle panelen en onderdelen ervan

die uit China komen is dat niet uit te sluiten. Grondstoffen komen vrijwel allemaal uit een paar

mijnen. Er is ook niet 100% bewijs dat (onderdelen of grondstoffen) van zonnepanelen in

dwangarbeid geproduceerd of gewonnen worden. 

http://www.energieleveren.nl/

