
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. 

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.



Check op uren voor het werk

Check op opruimen afval

Check op rendement 

Teruglopend vermogen 

Levensduur 

Eventueel certificering(TÜV NEN)

4. Offertevergelijker 

Offertes vergelijken

Best lastig! Alleen als alle onderdelen, werkzaamheden en materialen in de offerte gelijk zijn kan je

goed op prijs vergelijken. Maar meestal is dat niet zo! Hier volgen wat handvatten, zodat je toch een

goede keuze kunt maken.

Vergelijk de aangeboden prijzen van diverse offertes allemaal ex BTW of incl. BTW

Vergelijk de legplannen

Vergelijk het piekvermogen van de zonnepanelen in Wattpiek, de opbrengst in kWh. Hoe hoger hoe

meer opbrengst. Vergelijk dit ook met de grootte van zonnepanelen, grotere zonnepanelen wekken

meer op. Maar je kunt er minder van op je dak leggen

Vergelijk de specificaties/prijzen van omvormers/eventuele optimizers en bevestigingsmateriaal. 

Vergelijk eventueel de terugverdientijden die genoemd worden

Panelen die volledig in Europa geproduceerd worden zijn over het algemeen duurder. 

Vergelijk ook wat voor werkzaamheden bij de totaalofferte all-in zitten en welke extra gefactureerd

worden. Check ook op genoemde onvoorziene kosten achteraf

Vergelijk extra services zoals monitoring, hulp bij BTW-teruggave. Worden ze in rekening gebracht of

niet?

Is er sprake van glas/glas zonnepanelen of glas/folie. De opbouw van het zonnepaneel is dan iets

anders. In het geval van glas/glas zitten de zonnecellen tussen twee lagen glas. In het geval van

glas/folie zitten de zonnecellen tussen glas en een kunststof folie. De laatste zijn goedkoper en hebben

over 30 jaar iets minder vermogen

Vergelijk de certificering bedrijf: voorbeelden zijn VCA, NEN1010 of werken via SCOPE12

Werken de bedrijven via Scope12. Dit is een eis van verzekeraars en een belangrijke voorwaarde om

de zonne-installatie te verzekeren

Vergelijk de garanties die afgegeven worden, van werkzaamheden en geleverde materialen en

zonnepanelen

Vergelijk de (eventuele) opbrengstgarantie



Vergelijk de betalingscondities; moet je vooraf al een gedeelte betalen of het geheel achteraf. Is er

een mogelijk van gespreid betalen.

Vergelijk ook de voorwaarden voor als het bedrijf komt installeren. Het is belangrijk dat je weet

wat je te wachten staat. Bijvoorbeeld het vrij toegankelijk zijn van dak en ruimte voor omvormer en

meterkast. Het scheelt tijd en wellicht ook geld

Check op leveringstermijn

Vraag iemand bij jou in de buurt, die ook zonnepanelen heeft aangeschaft naar

zijn/haarervaringen. Op onze website staan ook verhalen van medebewoners

Als je onderdelen van de offerte niet begrijpt, neem dan contact op met het bedrijf of bel Mijn

Groene Huis 030-3690051


