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Wie zijn wij?

● Pionier in zonnepanelen sinds 2009

● Meer dan 10.000 installaties door 

heel Nederland

● Klanten beoordelen ons met een 9.1

● Zonnepanelen zonder investering 

met Huurdezon



Huur of koop: 
wat zijn de verschillen?

Eenmalige investering

Financieel hoger rendement

Geen aanschafkosten, wél besparen

Direct besparen op je energierekening

Eigendom van PV-installatie

Woningwaarde stijgt

Geen zorgen over onderhoud, 
verzekering, service en monitoring

Elk moment overnemen zonder 
boetes

Koop Huur



SMA vs. optimizers



Installatie op maat



SunPower

● A-merk Amerikaanse zonnepanelen 

380wp

● Mooi Full-Black design

● Onderhoudsvrij d.m.v. speciaal frame

● Cradle to Cradle (C2C)

Productgarantie 25 jaar

Vermogensgarantie: 87,2% na 25 jaar

Productgarantie 10-12 jaar

Vermogensgarantie: 80% na 25 jaar

Marktconform

Servicegarantie 25 jaar



SMA Omvormer

● Shadefix (schaduwmanagement)

● Weinig onderdelen

● Hoge efficiëntie

● Betrouwbaar



Salderen
● De energie die je oplevert wordt verrekend met je verbruik, dit heet salderen

● Rekenvoorbeeld:

- U gebruikt in een jaar 3500kwh, uw zonnepanelen wekken 2500kwh op

- Van die 2500kwh verbruikt u zelf direct 1500kwh, nu hoeft u nog slechts 2000kwh 

van het net af te nemen

- De overige 1000kwh van uw zonnepanelen wordt teruggeleverd aan het 

energiebedrijf

- Uw afname van het energiebedrijf is 2000kwh, uw teruglevering is 1000kwh. Dankzij 

de salderingsregeling betaalt u alleen voor het verschil dus 1000kwh. 

● Salderingsregeling blijft gelijk tot 1 januari 2025, daarna wordt deze stapsgewijs 

afgebouwd



Plan uw 
adviesgesprek



Petje op, petje af



Op welk plaatje zien we een zonnecel?

OP AF



Wat is niet standaard onderdeel van een 
zonnepanelen installatie?

OP AF

Omvormer Batterij



Vanaf wanneer gaat de salderingsregeling 
worden afgebouwd?

OP AF

2025 2023



Wat is de gemiddelde levensduur van een 
zonnepaneel?

OP AF

12 jaar 25+ jaar



Hoeveel zonnepanelen heeft de grootste zonne-
energiecentrale ter wereld?

OP AF

3 miljoen 9 miljoen



Wanneer verschenen zonnepanelen voor het 
eerst op de markt?

OP AF

1955 1989



Rekenvraag: snelste correcte antwoord wint!

OP AFStel je hebt 3800kwh teruggeleverd en je 
hebt 2900 kwh afgenomen van het net. De 
terug lever vergoeding is €0,10 per kwh.

Hoeveel euro moet je betalen/ krijg je terug 
na salderen?



Gefeliciteerd!!!


