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Hulpgids: stap voor stap naar zonnepanelen

Goed voor uw portemonnee en het milieu!

160715



In Nederland wordt de ene zonnepaneleninstallatie na de andere 

opgeleverd. Ook investeert de overheid veel in zonne-energie. 

Waarom? Zonnepanelen leveren veel geld op en zijn een duurzame 

bron van energie! Maar er zijn meer voordelen...

Zonne-energie: de oneindige bron van duurzame energie 

Zonnepanelen zijn schoon, duurzaam en hebben geen nadelige effecten. De 

zon als energiebron is oneindig en gratis te gebruiken. U bent minder 

afhankelijk van uw energieleverancier en de stijgende energiekosten. Met 

zonnepanelen hebt u als het ware ’uw eigen energiecentrale’, zonder risico’s.

Forse besparing op uw energiekosten 

De energiebesparing is voor veel mensen het grootste voordeel van 

zonnepanelen. Aangezien u zelf energie opwekt, hoeft u minder energie van 

uw energieleverancier af te nemen. Hierdoor bespaart u veel geld. Dit bedrag 

loopt al snel op tot honderden euro’s. Zo kunt u met 10 panelen 600 euro per 

jaar besparen. Het rendement van zonnepanelen is veel hoger dan de rente op 

een spaarrekening. Zonnepanelen zijn dus een goede investering. 

Kortom, met een zonnepaneleninstallatie:
√      Bespaart u flink op uw energiekosten

√      Draagt u bij aan een beter milieu

√      Hebt u een hoger rendement dan op uw spaarrekening

√      Bent u minder afhankelijk van uw energieleverancier 

Waarom 
zonnepanelen?

...de eerste zonnecel 

werd gebouwd in 1883? 

De eerste zonnecel kon 

slechts 1 procent 

van het licht omzetten 

in elektriciteit. Sinds 

die tijd worden 

zonnepanelen overal 

toegepast. Bijvoorbeeld 

in de ruimte voor 

satellieten, maar ook op 

een rekenmachine. Nu 

hebben zonnecellen een 

veel hoger rendement.

Zonnepanelen zijn mateloos populair. Niet vreemd, aangezien u met zonnepanelen flink kunt 

besparen en goed bezig bent voor het milieu. Een zonnepaneleninstallatie koopt u voor 

meerdere jaren, dus u wilt een goede keuze maken. 

Optimaal profiteren van de zon  
Het aanschaffen van zonnepanelen is een goede investering. Niet voor niets wordt in Nederland elke 5 

minuten een nieuwe installatie opgeleverd. Zonnepanelen gaan meer dan 30 jaar mee dus u wilt zeker weten 

dat u goed zit. Om u te helpen, hebben we deze hulpgids beschikbaar gesteld.

De zon: oneindige bron 
van gratis energie Wist u dat...

Stap voor stap naar de juiste zonnepanelen
 

In deze hulpgids willen we u graag helpen om de juiste keuze te maken. Wij geven u stap 

voor stap informatie en advies om ook maximaal te profiteren van de zon met uw eigen 

zonnepaneleninstallatie!

Liever direct advies van een technisch adviseur? Dat kan natuurlijk ook.  

Bel dan 088 - 555 3000 voor een gratis adviesgesprek.

All
Black

Gratis btw-teruggaveservice
Het aanschaffen van zonnepanelen is nu extra 

aantrekkelijk. Het is namelijk mogelijk om het btw-bedrag 

van de installatie terug te vragen bij de Belastingdienst. 

We hebben inmiddels al vele klanten gratis hierbij 

geholpen. Dit bedrag kan oplopen tot honderden euro’s. 

Wij regelen dat u het btw-bedrag terugkrijgt.
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Om het zonlicht om te zetten naar elektriciteit en 

vervolgens te gebruiken, zijn er verschillende 

componenten nodig: zonnepanelen, een omvormer, een 

montagesysteem en de bekabeling. Samen vormen zij de 

zonnepaneleninstallatie.

Hoe werkt een zonnepaneleninstallatie?
Zonnepanelen bestaan uit losse zonnecellen. In de meeste 

gevallen bestaat een zonnecel uit twee laagjes silicium, een stof 

die uit zand wordt gehaald. Als er licht op een zonnecel schijnt, 

gaat er tussen deze twee silicium laagjes een elektrische stroom 

lopen. Deze stroom die de zonnepanelen leveren is gelijkstroom. 

Een omvormer vangt deze stroom op en zorgt ervoor dat de 

gelijkstroom wordt omgezet in wisselstroom, zodat de 

elektriciteit geschikt is voor eigen gebruik en het 

elektriciteitsnetwerk.

Bij het omzetten van gelijkstroom van de zonnepanelen naar 

wisselstroom voor het elektriciteitsnet, houdt de omvormer ook 

rekening met het synchroon lopen van de wisselstroom en de 

stroom van het net. Ook heeft de omvormer een 

veiligheidsfunctie. Komt de spanning over de bovengrens, dan 

schakelt de omvormer zichzelf uit. Het uiteindelijke doel van de 

omvormer is het genereren van zoveel mogelijk energie uit de 

zonnepanelen op een veilige manier.

De omvormer is aangesloten op de meterkast. In de meterkast 

wordt de omvormer op een aparte groep aangesloten om 

overbelasting te voorkomen. 

Hoe werken  
zonnepanelen?

De opgewekte energie van de zonnepanelen 

gebruikt u natuurlijk direct in uw 

huishouden. Op de momenten wanneer u 

meer energie opwekt dan dat u nodig hebt, 

kunt u terugleveren aan het 

elektriciteitsnetwerk. 

Via de elektriciteitsmeter kan de 

energieleverancier berekenen hoeveel u hebt 

teruggeleverd. Aan het einde van het jaar 

wordt het stroomverbruik verrekend met de 

afgenomen elektriciteit bij de 

energieleverancier. Deze verrekening heet 

salderen. Deze salderingsregeling blijft in 

ieder geval tot 2023 in stand.

Wanneer u meer energie teruglevert dan het 

energiebedrijf u dat jaar heeft geleverd, 

krijgt u een terugleververgoeding. Na het 

salderen blijft er dan nog een hoeveelheid 

energie over. Hier krijgt u een vergoeding 

voor van uw energieleverancier. In de 

praktijk is deze vergoeding relatief laag. Wij 

adviseren u dan ook om niet meer 

zonnepanelen aan te schaffen, dan u nodig 

hebt om uw eigen energieverbruik op te 

wekken. Wilt u weten wat u krijgt als u meer 

teruglevert dan dat u afneemt? Kijk dan even 

op de website van uw energieleverancier.

! De salderingsregeling is niet voor 

grootverbruikers. De maximale 

aansluiting voor het terugsalderen 

mag 3x 80 Ampère zijn. Bijna alle 

particuliere woningeigenaren 

hebben een kleinere aansluiting.

Terugleveren 
aan uw ener-
gieleverancier

...er over zonnepanelen 

heel erg veel te vertellen 

is? Daarom zetten we op 

de volgende pagina alle 

technische specificaties 

voor u op een rijtje. 

 

Bel 088 - 555 3000 of mail 

naar info@energiewacht.nl

Wist u dat...

Een gemiddeld 
zonnepaneel heeft 

een vermogen 
van ongeveer 400 

Wattpiek
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Over zonnepanelen en omvormers valt veel technische informatie 

te lezen. Wij benoemen alvast de belangrijkste specificaties. Liever 

geen technische informatie lezen? Sla dan gerust deze pagina’s 

over. 

Poly en Mono zonnepanelen
De meest voorkomende zonnepanelen op de markt zijn Mono panelen. In het 

verleden werden ook Poly panelen verkocht, te herkennen aan de blauwe 

kleur. Een Mono paneel is zwart. Het verschil tussen deze twee panelen zit 

in het productieproces. Bij Polykristallijn zonnepanelen wordt het gesmolten 

silicium sneller afgekoeld, waardoor het materiaal geen tijd heeft om één 

kristal te vormen. Een zonnecel bestaat hierdoor vervolgens uit meerdere 

kleine kristallen. De opbrengst van een Poly paneel is lager dan van een Mono 

paneel.   

Tijdens het productieproces van Monokristallen zonnepanelen worden de 

individuele kristallen in een zonnecel allemaal in dezelfde richting gelegd.  

De zonnecel kan zo licht efficiënter naar stroom omzetten. Een Mono paneel 

kan enkele procenten meer opbrengen dan een Polykristallijn paneel. Juist 

vanwege de opbrengst bieden wij alleen Mono panelen aan. 

Wattpiek per zonnepaneel  
Wattpiek (Wp) is een meeteenheid om het maximaal vermogen van een 

zonnepaneel aan te duiden. Eén Wattpiek vermogen staat in Nederland gelijk 

aan een vermogen van ongeveer 0,88 kilowattuur (kWh). Een gemiddeld 

zonnepaneel heeft een Wattpiek vermogen van ongeveer 400 Wattpiek. 

Module efficiency  
De module efficiency geeft aan hoeveel energie van licht door zonnepanelen 

in elektriciteit omgezet kan worden. Naast de module efficiency wordt ook 

vaak de cel efficiency aangegeven.   

Keurmerken 

Een keurmerk geeft vertrouwen, het laat zien dat een product aan 

bepaalde richtlijnen of eisen voldoet. Zo moet het CE keurmerk vermeld 

zijn op de zonne  panelen, anders mogen ze niet in Nederland verkocht 

worden. Het CE keurmerk is een Europees merkteken dat aangeeft 

dat het product voldoet aan de Europese wetgeving. Daarnaast wordt 

het Duitse TÜV keurmerk wereldwijd gezien als één van de meest 

betrouwbare keurmerken voor zonnepanelen. Door het Duitse keurings

instituut worden zonnepanelen getest en beoordeeld op kwaliteit 

en gebruik van de juiste materialen en assemblage. Alleen de beste 

zonnepanelen krijgen uiteindelijk een TÜV keurmerk.  

Vermogensgarantie 
De rendementsgarantie op zonnepanelen houdt in dat de panelen na 

een bepaalde periode nog een minimaal vermogen moeten leveren. 

Bij elk zonnepaneel daalt het rendement na verloop van tijd, echter het is afhankelijk van de leverancier 

welk minimaal vermogen gegarandeerd wordt. Het is belangrijk om deze garantie ook mee te nemen bij de 

aanschafkeuze.  

MPP Trackers voor de Goodwe omvormer
Hebt u op een deel van het dak schaduw of wil u gebruik maken van twee verschillende dakvlakken? Een 

omvormer met meerdere MPP trackers zorgt voor het meest optimale rendement per oppervlakte. Dit zijn 

regelaars die zoeken naar het punt waarbij de zonnepanelen het meeste rendement geven. Zo worden verliezen 

beperkt en profiteer u van een hogere opbrengst.

Power optimizers voor de Solaredge omvormer
Een Power Optimizer is een intelligent apparaatje dat onder een zonnepaneel gemonteerd wordt. Het 

apparaatje zorgt dat per zonnepaneel het maximale rendement wordt gehaald. Hebt u geen Power Optimizers 

dan wordt de opbrengst bepaald door het zwakste zonnepaneel van de groep. Hebt u tijdelijk schaduw op 

één zonnepaneel, dan heeft dit effect op het rendement van de andere zonnepanelen. Met Power Optimizers 

voorkom u dit. 

Micro-omvormers van Enphase
Een systeem van Enphase werkt met microomvomers. Het voordeel van dit systeem is dat de microomvormers 

zelfstandig werken. Wanneer één paneel niet meer werkt heeft dit geen invloed op de opbrengst van de rest 

van de panelen. Daarnaast heeft Enphase als voordeel dat er 25 jaar garantie op de 

microomvormers zit.

Technische 
specificaties

...wij werken met fabrikanten 

die de zonnepanelen 

uitvoerig door onafhankelijke, 

gecertificeerde laboratoria 

laten testen. Zo worden de 

zonnepanelen opgewarmd 

en snel afgekoeld in een 

klimaatkamer en worden 

extreme weersituaties 

nagebootst, door bijvoorbeeld 

de zonnepanelen te testen 

met hagelstenen. 

Wij kunnen ons voorstellen 

dat de technische specificaties 

van zonnepanelen niet het 

makkelijkste onderwerp is, 

maar wij proberen u verder 

te helpen. Liever niet al deze 

technische specificaties lezen? 

Sla dan gerust deze pagina’s 

over. U kunt natuurlijk ook 

een vrijblijvend adviesgesprek 

aanvragen. Onze technische 

specialisten helpen u bij het 

maken van een goede keuze. 

Bel 088  555 3000 of mail naar 

info@energiewacht.nl

Wist u dat...

Laat u 
adviseren
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Een zonnepanelensysteem schaft u aan voor de lange termijn. U wilt dus zeker zijn 

dat u de juiste keuze maakt. Wij komen graag met een oplossing die het beste bij u 

past. In onderstaande stappen begeleiden we u naar de juiste installatie.

2. Is mijn woning geschikt?

2. Hoeveel kan ik besparen?

3. Vraag gratis een aanbieding op maat.

4. Kies uit ons aanbod.

5. Wat kan ik van het aanbod verwachten?

Per stap lichten wij u toe hoe de installatie 

gekozen kan worden die het beste bij uw 

situatie past. 

Als eerste is het natuurlijk belangrijk te bepalen of uw woning 

geschikt is voor zonnepanelen. Door onderstaande vragen te 

beantwoorden weet u of uw woning geschikt is. 

A.  Ben u eigenaar van de woning? 
Als u geen eigenaar van het huis bent en het huis huurt, dan kunt u 

zeker zonnepanelen laten installeren, maar dan moet u daarvoor goede 

afspraken maken met de verhuurder of woningcorporatie. Het is namelijk 

verstandig om af te spreken wie de eigenaar van de installatie is en wat er 

gebeurt bij een verhuizing.

B.  Is uw huis een monument of beschermd stadsgezicht?
Voor het installeren van zonnepanelen is in de meeste gevallen geen 

vergunning nodig. Immers, ook de gemeente stimuleert het gebruik van 

duurzame energie. Wanneer uw huis een monument is of onder een 

beschermd stads of dorpsgezicht valt, moet u eerst navraag doen bij de 

gemeente.

C.  Wat is de ligging van uw dak?
Zonnepanelen georiënteerd op het zuiden wekken de meeste elektriciteit 

op. Hebt u een dak richting het oosten of westen? Dan haalt u met een 

zonnepaneleninstallatie ook nog veel rendement. Daken richting het 

noorden vangen minder zonlicht en zijn daardoor veel minder geschikt. 

D.  Wat is de hellingshoek van uw dak?
De hellingshoek van het dak is van invloed op de opbrengst van de 

zonnepanelen. De meeste opbrengst wordt behaald met een hellingshoek 

van 30 tot 40 graden met een dak richting het zuiden. De meeste daken 

hebben deze hellingshoek. Tussen de 15 en 60 graden is er amper 

rendementsverlies. 

Is mijn woning 
geschikt?

U kunt de ligging van uw dak 

bepalen aan de hand van de 

zon. Deze komt in de zomer 

op in het noordoosten en gaat 

onder in het noordwesten. 

In de middag als de zon op 

het hoogst staat, ligt een dak 

naar het zuiden volledig in 

de zon. U kunt dus zien welk 

dakdeel veel zonlicht vangt 

of niet. Twijfelt u over de 

geschiktheid van uw dak?  

Bel 088 - 555 3000 of mail  

naar info@energiewacht.nl

We helpen 
u graag

1

1

2

3

4

5

In 5 stappen naar
zonnepanelen

Snel weten of uw dak geschikt 

is en hoeveel u bespaart? 

Check het online via: 

energiewacht.nl/zonnepanelen 

of bel 088 - 555 3000 of mail 

naar info@energiewacht.nl

Tip:
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Energieverbruik huishouden

1 persoon 2300 kWh

2 personen 3300 kWh

3 personen 3800 kWh

4 personen 4500 kWh

5 personen 5300 kWh

Hou ook rekening met het 

verbruik in de toekomst door 

mogelijke gezinsuitbreiding 

of kinderen die uit huis gaan. 

Het energieverbruik kan in de 

toekomst ook veranderen als 

u bijvoorbeeld elektrisch gaat 

rijden of een airco aanschaft.

E. Wordt het dak belemmerd door schaduw?
Wanneer het dak wordt belemmerd door schaduw, dan vangen de toekomstige 

zonnepanelen minder zonneenergie op. Hierdoor zal de hoeveelheid 

opgewekte elektriciteit afnemen. De schaduw kan bijvoorbeeld veroorzaakt 

worden door een boom of schoorsteen. Wanneer de zon schijnt kunt u zien 

of er ook obstakels zijn die voor schaduw op het dak zorgen. Als het dak 

vrijwel de hele dag in de schaduw ligt, dan is het dak minder geschikt om 

zonnepanelen te plaatsen. Onze adviseur bespreekt met u de beste oplossing 

voor uw situatie.

F. Is het dakoppervlak groot genoeg?
De afmeting van een zonnepaneel is ongeveer 1,75 bij 1,15 meter. We 

adviseren een ruimte van 20 centimeter tussen de zonnepanelen en de 

dakrand. Voor zonnepanelen op een plat dak achter elkaar hebt u meer ruimte 

nodig, om slagschaduw van de panelen zelf te voorkomen.

G. Hoeveel energie verbruikt uw huishouden?
We adviseren om niet meer energie op te wekken dan dat u zelf verbruikt. U 

krijgt een vergoeding voor het terugleveren, maar deze vergoeding is relatief 

laag. Houd dus bij het aanschaffen van zonnepanelen ook rekening met het 

verbruik van uw huishouden. Het verbruik kunt u vinden op de jaarrekening 

van uw energieleverancier. Hiernaast staat een tabel met een indicatie van 

het gemiddelde energieverbruik per grootte van het huishouden.

Tip:

Hoeveel kan 
ik besparen?

2

10 11

Als u weet dat uw woning geschikt is en hoeveel zonnepanelen u 

kunt plaatsen, wilt u natuurlijk een indicatie hebben van hoeveel u 

kunt besparen. Om u een zo actueel mogelijke indicatie te kunnen 

geven van de huidige besparing, kunt u het beste de tabel op onze 

kennisbank raadplegen: energiewacht.nl/bespaartabel

Ook onze adviseur kan dit precies voor u narekenen.

Wij berekenen de opbrengst van zonnepanelen in Kilowatt uur (kWh). Het 

vermogen van een zonnepaneel wordt weergeven in Wattpiek. Wattpiek is het 

maximale vermogen dat een zonnepaneel kan leveren.

Natuurlijk levert een zonnepaneel niet zoveel kWh als in Wattpiek is 

aangegeven. Dit heeft met een aantal factoren te maken zoals de plaatsing 

van de panelen, maar ook het aantal zonuren. Onze ervaring leert dat u 

afhankelijk van de exacte condities tussen de 80% en 95% opwekt in kWh’s 

t.o.v. het totaal aantal Wattpiek.



U hebt kunnen lezen wat er komt kijken bij een zonnepanelen 

installatie en hoe het precies werkt. U wilt natuurlijk de zekerheid 

dat u de juiste installatie kiest. Wij helpen u graag met het maken 

van de juiste keuze. 

Onze technische specialisten hebben al jarenlange ervaring met zonnepanelen 

en helpen u graag met het maken van de juiste keuze. Aan de hand van de 

situatie en uw eigen wensen maakt de adviseur een vrijblijvende offerte.

Vraag gratis een
aanbieding op maat

Bekijk ons aanbod omvormers 
en zonnepanelen

3

Vraag een offerte 
aan via 

energiewacht.nl/zonnepanelen 

of bel 088 - 555 3000 of mail 

naar info@energiewacht.nl 

Vraag een 
vrijblijvend 
en gratis 
adviesgesprek 
aan 

Eén van onze ervaren 

adviseurs helpt u graag. 

Bel 088 - 555 3000 of mail  

naar info@energiewacht.nl

Wij bieden u de keuze uit verschillende zonnepanelen 

met bijpassende omvormers. Zo kun u bij ons altijd een 

pakket kiezen dat in uw situatie het beste past. Daarnaast 

maken we gebruik van hoogwaardige bekabeling en 

bevestigingsmateriaal.

Bekijk ons aanbod via energiewacht.nl/zonnepanelen 

4 Kies uit ons 
aanbod

Met speciale software kunnen wij uw 

dak van bovenaf beoordelen en de 

aanwezigheid van eventuele schaduw zien. 

Onze adviseurs berekenen vervolgens 

hoeveel zonnepanelen u kunt plaatsen 

en hoe ze geplaatst kunnen worden. 

Vervolgens krijgt u een persoonlijke offerte 

inclusief de besparingen en terugverdien-

tijd. Voorafgaand aan de installatie doen 

we altijd nog eerst een check bij u thuis. 

Natuurlijk gratis en vrijblijvend.
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Optimaal 
genieten van 
uw installatie

Onderhoud

Zonnepanelen hebben nagenoeg 

geen onderhoud nodig. Het glas van 

de zonnepanelen is voorzien van een 

zelfreinigend laagje. Daarnaast 

worden zonnepanelen altijd hellend 

geplaatst. Zo worden de panelen bij 

regen of sneeuw grotendeels 

schoongespoeld van onzuiverheden. 

Natuurlijk kunt u de zonnepanelen 

een keer per jaar extra 

schoonmaken. U kunt de 

zonnepanelen schoonmaken met een 

tuinslang met (lauw) water. Ook zijn 

er bedrijven die gespecialiseerd zijn 

in het reinigen van zonnepanelen.

Verzekering

Als de zonnepanelen op uw eigen 

woning liggen, dan vallen de 

zonnepanelen vaak onder de 

bestaande opstalverzekering van de 

woning. Vraag dit voor de zekerheid 

altijd na bij uw verzekering. De 

dekking kan per verzekeraar 

verschillen.

Een zonnepanelen installatie koopt u niet zomaar. 

Zonnepanelen gaan immers 30 jaar mee. Wij weten als 

geen ander dat u optimaal wilt genieten van uw 

zonnepanelen installatie. Daarom profiteer u bij ons 

altijd van een compleet aanbod, zodat u voorzien 

bent van een goede zonnepanelen installatie. Zo 

hebt u écht alles geregeld, zonder verrassingen 

achteraf!

Wat kan ik van het  
aanbod verwachten?

Vragen? Stel ze gerust!

Wij vinden het belangrijk dat u na de installatie tevreden 

bent. Nu, maar ook over een aantal jaar. Ook al moeten we 

daarvoor bij u langskomen. Hebt u vragen? 

Bel 088 - 555 3000 of mail naar info@energiewacht.nl 

Aanbieding op maat
Wij helpen u met het kiezen van een 

zonnepaneleninstallatie die bij u past. Compleet 

afgestemd op uw woning en uw energieverbruik. 

Ons advies is altijd gratis, persoonlijk  

en vrijblijvend. 

Vakkundige installatie
U wilt vele jaren van uw zonnepanelen genieten, 

dus wilt u zeker weten dat ze goed worden 

geïnstalleerd. Voor een langere levensduur is 

een goede installatie immers van groot 

belang. Wij hebben jaren ervaring en zijn 

pas tevreden wanneer u tevreden 

bent!

BTW teruggave service
Wij regelen samen met fiscale specialisten 

dat u het BTW bedrag terugkrijgt. Helemaal 

gratis (t.w.v. € 149,95). U hebt hier dus 

geen omkijken naar!

De beste garanties
Bij ons krijg u tot wel 25 jaar productgarantie op 

de panelen en omvormer, wat betekent dat u 

garantie hebt op onderdelen van uw zonne

stroomsysteem als deze binnen 25 jaar defect 

raken. Daarnaast profiteer u van 

vermogensgarantie op de zonnepanelen: 

80% rendement na 25 jaar.

5

Online monitoring
Op elk moment van de dag kun u zien 

hoeveel energie u met de zonnepanelen 

hebt bespaard. U ziet de besparing 

terug op uw smartphone,  

tablet of PC.
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Bedankt voor het doornemen van de hulpgids. Wij hopen dat u na het 

lezen van deze hulpgids een goed besluit kunt nemen. Welke partij u 

ook kiest, wij adviseren u om vooruit te kijken en na te denken over 

de komende jaren. Ook dan wilt u een goed gevoel hebben over uw 

gekozen partij. Die partij willen we graag voor u zijn!

Bij Energiewacht zit u goed. Bij ons krijgt u altijd een 
compleet pakket, waar écht alles geregeld wordt. Geen 
verrassingen achteraf.

Wij staan voor u klaar!

Bel 088  555 3000 of ga 
naar energiewacht.nl/

zonnepanelen

U ontvangt een 
vrijblijvende offerte 

op maat

Wij installeren 
vakkundig uw set 

zonnepanelen

Onze technisch 
adviseur gaat voor u 

aan de slag

Inclusief 25 jaar 
fabrieksgarantie

Vragen of meer informatie?

Overweegt u net als duizenden anderen om 
zonnepanelen te laten plaatsen? Wij helpen u 
graag verder met deze goede keuze!

Bel 088 - 555 3000 of mail naar 
info@energiewacht.nl

Meer informatie?
Maak een afspraak www.energiewacht.nl/zonnepanelen of bel 088 – 555 3000.

OfferteUitmetenAanvraag Installatie Garantie


