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Met zonnepanelen ben je jouw eigen energieleverancier.
Dit betekend dus dat je energierekening qua kosten
omlaag zal gaan. Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren
drastisch verbeterd en er zijn momenteel veel aanbieders
waardoor de prijs-kwaliteit verhouding momenteel erg
goed ligt. In dit document vind je verdere informatie over
de aanschaf van zonnepanelen.
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Inhoudsopgave

Wat is een whitepaper?
Een whitepaper is een document dat beschrijft hoe een
technologie of product een specifiek probleem oplost.
Whitepapers worden gebruikt om de lezer van objectieve
relevante informatie te voorzien voor het maken van een
beslissing.



Het eerste zonnepaneel komt uit 1955.
Toen destijds was een zonnepaneel nog niet bruikbaar
voor particulier gebruik. Dit is zelfs pas sinds een paar jaar
mogelijk omdat de panelen daarvoor te duur waren.

Zonnepanelen hebben een minimale levensduur van 
25 jaar. 
Daarom is een investering in zonnepanelen een goede zet.
Je hebt er namelijk erg veel profijt en na de
terugverdientijd ontvang je eigenlijk gratis stroom!

Een bewolkte Nederlandse dag is toch rendabel.
Veel mensen denken dat zonnepanelen alleen stroom
leveren als de zon schijnt. Dit is niet het geval,
zonnepanelen leveren ook stroom als de zon niet schijnt.

Zonnepanelen zijn ook mogelijk op kleine oppervlaktes.
Wil je zonnepanelen op bijvoorbeeld een camper of een
tuinhuisje? Dan is dat mogelijk! In dit geval kun je het
beste kiezen voor een zonnepaneel met het meeste
rendement in één paneel.

De woning stijgt in waarde.
Woningen die in het bezit zijn van zonnepanelen stijgen
per woning met gemiddeld €5.000. Voor woningkopers is
het ook interessant om een huis met zonnepanelen te
kopen zodat ze die zelf niet meer hoeven te plaatsen.

Warm weer kan nadelig uitvallen.
Als het weer erg warm is kan het nadelig uitvallen voor de
zonnepanelen. Ze kunnen zo soms 10% minder
produceren. 

Zonnepanelen hebben weinig tot geen onderhoud nodig.
Door de regen worden de zonnepanelen meestal al wel
schoongemaakt en is er geen onderhoud nodig.

Handige weetjes
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Zonnepanelen zijn erg gewild. Het is de bedoeling dat je er
minstens 25 jaar profijt van hebt. Dat kan, maar dan
moeten deze fouten voorkomen worden.

Doe-het-zelf zonnepanelen pakketten.
Wanneer je zelf de zonnepanelen gaat plaatsen zijn er vele
risico's aan verbonden. Het plaatsen van zonnepanelen is
namelijk echt vakwerk. Als er wat mis is met de panelen
zal ook de leverancier jou de schuld geven en zo geldt uw
garantie niet meer.

Offerte zonder bezoek
Wanneer een vakman niet is komen kijken naar de situatie
kan de prijs heel onnauwkeurig zijn en kun je ineens voor
onaangename verrassingen te komen staan.

Een ongeschikt dak
De zonnepanelen richting het zuiden zetten zorgt voor het
meeste rendement. Ook moeten er geen objecten zoals
schoorstenen of lantaarnpalen in de weg staan die het
licht van de zon belemmeren. 

Teveel opwekken
Wanneer je meer opwekt dan dat je verbruikt kun je de
energie gaan terug leveren aan het net, ook wel salderen
genoemd.

De goedkoopste zonnepanelen
Kies niet voor de prijs maar ga voor kwaliteit. Over de jaren
heen zullen de duurdere kwaliteitspanelen goedkoper
uitkomen dan de panelen die je goedkoop koopt.

Wachten tot zonnepanelen goedkoper worden.
De prijs van zonnepanelen zal de komende jaren
ongetwijfeld dalen. De prijs moet ineens drastisch laag
worden waardoor het het waard is om te wachten!

Veel gemaakte fouten
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Wat betaal je momenteel voor het elektragebruik?
Hoeveel gas en elektra verbruik je per jaar?

Uitgebreide omschrijving van de totale kosten
Uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden die
gaan plaatsvinden
Uitgebreide omschrijving van de materialen die gebruikt
gaan worden
De erkenningen en certificeringen van een bedrijf
De garanties die het bedrijf biedt
De einddatum van de offerte

Het is lastig om een keuze te maken wanneer je
zonnepanelen wilt aanschaffen. Je moet een goed gevoel
hebben bij het paneel, de omvormer en de leverancier.

Van te voren is het handig om de volgende informatie
alvast te verzamelen waardoor je een optimale beschrijving
kunt geven bij het aanvragen van een offerte.

Door gratis én vrijblijvend offertes aan te vragen kun je tot
wel 30% besparen op de totale kosten. De volgende punten
moeten in de offerte komen:

Voorbereiden op de offerte
aanvraag
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De kosten van A-kwaliteit zonnepanelen zijn te vinden
in de volgende tabel.

De kosten voor A-kwaliteit
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Bij het kopen van zonnepanelen is het belangrijk om voor
kwaliteit te gaan. Wij raden aan om te kiezen voor een
groot merk dat voor kwaliteit staat (denk aan LG, AEG,
Sunpower en Solarwatt). Veel merken geven garanties
maar als het bedrijf na 15 jaar niet meer bestaat kun je
geen aanspraak maken hierop. De installatiekosten
bestaan uit zo’n 15%-25% van de totaal prijs.

1, 2, 6 = per jaar



De kosten van B-kwaliteit zonnepanelen zijn te vinden
in de volgende tabel.

De kosten voor B-kwaliteit
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Hieronder vind je de prijzen van standaard zonnepanelen.
Dit zijn de prijzen die je doorgaans op het internet zult
vinden. De panelen in deze prijsrange zijn niet perse
slecht, maar degraderen wel sneller dan A-kwaliteit
panelen. De opbrengst per paneel is ook vele malen
hoger bij A-kwaliteit panelen. Laat je niet gek maken en
kies voor kwaliteit, dat is ons advies.

1, 2, 6 = per jaar



De onderstaande tabel geeft de terugverdientijd van
de zonnepanelen weer.

Terugverdientijd en rendement
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Hieronder hebben we een handig overzicht voor je
gemaakt zodat je gemakkelijk kunt zien hoe snel je de
panelen terugverdient. Bij bijvoorbeeld 8 panelen verdien
je je geld in 8.2 jaar terug. Uitstekende investering toch?



Subsidies en BTW teruggave
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In onderstaand overzicht vind je de gemiddelde prijzen
voor zonnepanelen. Gebaseerd op het aantal panelen
dat je wilt plaatsen. In de rechterkolom kun je zien welke
btw-bedragen je – zonder al te veel moeite! –
gegarandeerd kunt terugvorderen bij de Belastingdienst.

De landelijke subsidies op zonnepanelen bestaan helaas
niet meer. Maar dat betekent niet dat je nu alles zelf
moet betalen. De overheid helpt nog steeds, maar nu in
de vorm van een btw-teruggave-regeling.



Afsluiting

8

Vergelijk hier gratis én vrijblijvend tot vier bedrijven bij jou
uit de regio! Vraag hier offertes aan.

Wil je ook zonnepanelen aanschaffen? Gebruik onze
checklist! Zo vergeet je niks tijdens het gehele proces.

https://www.zonnepanelen-info.nl/offerte/?postcode=
https://www.zonnepanelen-info.nl/checklist-zonnepanelen/

