Technische gegevens
De zonnepanelen hebben een nominaal vermogen van 240 Wp en bevatten Polykristallijne
cellen. De afmetingen van een zonnepaneel zijn ca. 1640 x 1000 x 40 mm (hxbxd).
De panelen worden gekoppeld aan het openbare net middels een gelijk/wisselstroom
omvormer.
Meterkast
Systemen met een hoger vermogen moeten aangesloten worden op een afzonderlijke groep
in uw meterkast. U kunt de aansluiting laten verzorgen door een erkend installateur. De
kosten van een uitbreiding van een groep liggen tussen de 225 en 325 euro.
De omvormer
De omvormers worden onder de zonnepanelen geplaatst.De omvormer zet gelijkstroom om
in wisselstroom.
Montage mogelijkheden
Wanneer u besluit om de zonnepanelen door A.S.S.B. te laten monteren bent u verzekerd van
een zorgvuldige montage met 2 jaar garantie op de montage. Kijk voor de montageprijzen
in de prijslijst. Omdat ieder huis anders is willen we u vragen onderstaande spelregels goed
te lezen. Geef op het bestelformulier aan als er sprake is van extra werk. Er wordt in dit geval
contact met u opgenomen.
Spelregels
1. Dak of gevel is bereikbaar middels een ladder (dakgoot hoogte maximaal 6m). Boven de
6 meter is een hoogwerker nodig. Dit is niet in de montageprijs mee gerekend.
2. Installatiehoogte is maximaal 8 meter
3. Schuindak moet bestaan uit pannen of damwand dakplaten (Geen leien-golfplaten bitumen
- rieten dak), of asbestgolfplaten.
4. Er geldt een meerprijs voor extra meters aan AC/DC bekabeling t.o.v. het basispakket.
5. In bepaalde gevallen is er een platdak doorvoer nodig. Dit valt onder extra werk.
Het beste rendement
De zonnepanelen wekken de meeste energie op, wanneer ze zijn gericht naar het zuiden. De
beste hellingshoek is tussen de 20 en de 50 graden. Installeert u de zonnepanelen op een
plat dak, dan zorgt het montagepakket ervoor dat u de juiste hellingshoek gebruikt. Bij
installatie op een schuin dak is de helling van uw dak de hellingshoek.
Onderhoud
Onderhoud uw zonnepanelen door ieder jaar schoon te maken met een zachte borstel en
warm water.
Energietransportbedrijf
Bij het plaatsen van zonnepanelen, dient u een aanvraag in te dienen bij u
energietransportbedrijf.(Liander etc.) Deze beoordeelt de aanvraag en controleert of u
energiemeter geschikt is voor teruglevering van energie. Deze zal na goedkeuring dit
doorgeven aan u energiemaatschappij. Voor de zekerheid adviseren wij dat u dit zelf ook
nog controleert. De verrekening van terug levering varieert per energiemaatschappij,
controleer dit zelf bij u huidige maatschappij.

Montageprijzen inclusief BTW


























Pakket 3 panelen schuindak
Pakket 6 panelen schuindak
Pakket 9 panelen schuindak
Pakket 12 panelen schuindak
Pakket 15 panelen schuindak
Pakket 18 panelen schuindak
Pakket 1 paneel platdak
Pakket 2 paneel platdak
Pakket 3 paneel platdak
Pakket 4 paneel platdak
Pakket 5 paneel platdak
Pakket 6 paneel platdak
Pakket 7 paneel platdak
Pakket 8 paneel platdak
Pakket 9 paneel platdak
Pakket 10 paneel platdak
Pakket 11 paneel platdak
Pakket 12 paneel platdak
Pakket 13 paneel platdak
Pakket 14 paneel platdak
Pakket 15 paneel platdak
Pakket 16 paneel platdak
Pakket 17 paneel platdak
Pakket 18 paneel platdak

€ 650,00
€ 700,00
€ 1.000,00
€ 1.200,00
€ 1.400,00
€ 1.700,00
€ 475,00
€ 550,00
€ 625,00
€ 650,00
€ 675,00
€ 700,00
€ 750,00
€ 850,00
€ 950,00
€ 1.000,00
€ 1.075,00
€ 1.175,00
€ 1.275,00
€ 1.350,00
€ 1.400,00
€ 1.475,00
€ 1.575,00
€ 1.675,00

Bij meer dan 20 panelen moet men toestemming vragen aan het energietransportbedrijf. In
Nederland mag zonder aanvraag tot 5000Kw aan panelen worden gemonteerd.

