
 Voorbereiding
 Gesprek met de leverancier
 Wat moet er in de offerte
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Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!

Zonnepanelen checklist



Kan ik subsidie krijgen?

Hoe word mijn geleverde
stroom verrekend?

Heb je een omgevings-
vergunning nodig?
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Alleen als je in een
monument of stadsgezicht
woont

Kies een leverancier Vergelijk gratis én
vrijblijvend offertes aan

2. Gesprek met de leverancier

Vraag na bij de gemeente
voor meer informatie

Als de zonnepanelen energie opwekken zonder dat je energie
verbruikt gaat dit naar het elektriciteitsnet. De
energieleverancier betaalt je €0,23 per kWh minimaal tot 2023.

Is mijn dak geschikt?
Zijn er objecten waardoor
panelen in de schaduw komen

Is de dakconstructie
geschikt om ze te dragen?

Wat is de staat van de
dakbedekking?



Hoeveel zonnepanelen
passen er op je dak?

Blauwe zonnepanelen

Vergelijk met je verbruik

Zwarte zonnepanelen

Koop de zonnepanelen en
omvormer het liefst bij
één leverancier
Kies voor een omvormer
die bij het totale
vermogen past

Hoe worden ze stevig
geplaatst zodat ze niet
wegwaaien met storm
Komt er genoeg ventilatie
-ruimte tussen het dak en
de zonnepanelen?

Hoe lopen de
stroomkabels naar
binnen?

Hoe gaat de leverancier
veilig werken op het dak?

Hoe groot is de
omvormer?

Hoeveel geluid komt er uit
de omvormer?

Waar komt de
omvormer? Hoe dichterbij
hoe minder stroomverlies
Heeft de omvormer een
goede ventilatieruimte?

Een omvormer met
"maximum power point
tracking" 

Deze leveren het meeste
rendement
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Hoeveel zonnepanelen
heb je nodig?

Wat voor soort panelen
zijn geschikt?

Deze kunnen zorgen voor
een mooi strak uiterlijk

Welke omvormer is
geschikt?

Deze levert het beste
resultaat onder alle
omstandigheden

Hoe worden de zonnepanelen
op het dak geplaatst?

De omvormer



Wie geeft de garantie?

Is er een extra
stroomgroep vereist?

Is je elektriciteitsmeter
geschikt?

Wie geeft de
zonnepanelen door aan je
netbeheerder

Hoelang duren de
werkzaamheden?

Hebben ze klanten in de
buurt gehad? Vraag naar
hun ervaringen

Welke garantie krijg je op de
zonnepanelen en de omvormer?

Hoe loopt de elektriciteitskabel
naar de stoppenkast?
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Bij drie of meer panelen
dient er een extra
stroomgroep te komen

Aanpassingen stoppenkast
en elektrische bedrading

Service en garantie

Overige vragen
Krijg je korting als meerdere
mensen in de buurt het
samen laten installeren?



Aantal zonnepanelen +
vermogen (Wattpiek)

Omschrijving van merk,
type onderdelen en
levertijd

Omschrijving van de
werkzaamheden

Compleet beeld van de
kosten, zijn er geen
verrassingen?

Garantie van de
zonnepanelen en de
andere onderdelen

Beschrijving plaats
omvormer en de
stroomkabel

Voorstelling van hoe 
de panelen precies
worden geplaatst

Erkenningen en
certificeringen van bedrijf

Eventuele aanbetaling,
voor wanneer betalen?
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3. Wat moet er in de offerte?

4. Na afloop
Zorg dat je
garantiecertificaten krijgt

Deze hoor je te krijgen van
de leverancier

Btw terugvragen bij
belastingdienst

Je kan als particulier 21%
btw terug krijgen 

Controleer of je verzekering
de panelen dekt

Met energieverbruiks-
manager kun je alles
goed bijhouden


