10-Stappenplan
voor aanschaf
van zonnepanelen
De aanschaf van zonnepanelen wordt de
laatste jaren steeds aantrekkelijker:
Zonnepanelen verhogen het energielabel
van je huis en daarmee de verkoopbaarheid
van je woning. Bovendien gaat je energierekening naar beneden.

1. Verdiep je in zonnepanelen
Het begint allemaal met interesse. Kijk niet alleen
naar het type panelen, maar ook naar montagesystemen, omvormers en monitoring-systemen
om te zien wat ze opleveren.
Kijk ook of de huidige dakbedekking goed genoeg is
om daarop voor de komende jaren zonnepanelen te
laten plaatsen.
Rotterdam organiseert regelmatig activiteiten
om zonne-energie te promoten, kijk daarvoor
op www.rotterdam.nl/energiebesparing.

2. Laat eerst een check uitvoeren
Een eerste zoncheck voor je huis die direct antwoord
geeft op de volgende vragen:
• Kan het op mijn dak?
• Wat kost het?
• Wat levert het op?

3. Keuzes
Als het voor jou interessant is, dan zul je keuzes
moeten maken. Ga je voor de goedkoopste oplossing
of de oplossing die het meeste opbrengt op lange termijn
zonder gedoe?
Maar ook: de keuze van leverancier, het (laten) opvragen van offertes en deze goed vergelijken, zijn van groot
belang. Ook installatie en veiligheid moet hierin worden
meegenomen. Kies een gecertificeerde installateur;
dus een erkend installateur voor zonnestroom. Kies altijd
voor prijs/kwaliteit. Maar let ook op de mogelijkheid van
teruggave van de BTW en de financiering met de
Energiebespaarlening. (kijk op www.ikinvesteerslim.nl)
En maak vast voor jezelf een ontwerp hoe de panelen
op je dak zouden kunnen komen.

4. Besluit
Dan het besluit. Wees kritisch op lage installatiekosten!
Zorg voor een goede opdrachtbevestiging, evenals de
leverings- en financieringsvoorwaarden. Informeer je over
de mogelijkheden van terugleveren van energie aan het
net, nu maar ook in de toekomst.

5. Garantie
Check de installateur en de garanties. Vraag naar
referenties! Kijk of die garanties ook gedekt worden door
de fabrikant.

6. Installatie
Als de panelen het dak opgaan, is dat toch best een operatie. Belangrijk daarbij is natuurlijk de juiste plek van de
omvormer en een adequate aansluiting in de meterkast.
Blijf er bij tijdens de aanleg bij zodat je zelf kunt zien
of het netjes wordt aangelegd.

7. O
 nderhoud, Service
en Reinigen
Plan het jaarlijks laten reinigen van de panelen. Dit
verhoogt het rendement! Sluit meteen een jaarlijks
onderhoudscontract af bij de installateur. Dat verdient
zich terug.

8. Meten is weten
Inzicht in wat je opgewekt hebt is misschien wel het
leukst. Kun je zien op je omvormer, maar ook in een app.
Of met een systeem dat door anderen wordt uitgelezen.
Voor als het systeem niet optimaal functioneert, dan
weet je dat direct.

9. Verzekering
Inzicht in wat je opgewekt hebt, is misschien wel het
leukst. Dat kun je zien op je omvormer, maar ook in een
app. Ook zie je of het systeem optimaal functioneert,
eventueel kun je contact opnemen met de installateur
als dit niet het geval is.

10. Zorgen vrij
Dat is wat wij willen. De gemeente Rotterdam werkt
samen met het regioloket WoonWijzerWinkel. De WoonWijzer Winkel adviseert en begeleidt je bij de keuze voor
een complete oplossing voor elke Rotterdammer!

Heb je geen eigen dak of ben je bijvoorbeeld lid
van een VVE? Ook dan ligt zonne-energie in jouw
bereik. Ook daarvoor kun je terecht bij de WoonWijzerWinkel. Voor meer informatie: check onze
website www.rotterdam.nl/energiebesparing

De gemeente Rotterdam zet samen met
bewoners, bedrijven en instellingen in
op schonere energie en een gezondere
leefomgeving. Met de zon als bron voor
duurzame energie!

