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Hoe een Zonnepaneelinstallatie werkt
Zonnepanelen zetten licht om in stroom. Via een omvormer 
worden de zonnepanelen aangesloten op uw elektriciteitsnet en 
wordt de stroom doorgegeven. Overdag heeft u waarschijnlijk 
weinig of niets aan staan. Uw elektriciteitsmeter loopt dan 
letterlijk terug! Wanneer u ‘s avonds thuiskomt, doet u de lampen 
en wasmachine aan en uw meter loopt weer vooruit. Alles wat 
de meter is teruggelopen, scheelt u (gemiddeld) € 0,23 /Kwh 
(maart 2013). Wat u overdag dankzij uw zonnepanelen aan het 
elektriciteitsnet levert, kunt u dus later gratis verbruiken. 

Met behulp van uw energie-jaarafrekening kunt u bepalen 
hoeveel zonnepanelen u nodig heeft om uw jaarverbruik af te 
dekken. U kunt er echter ook voor kiezen om bijvoorbeeld de 
helft aan zonnepanelen op uw dak te plaatsen en zodoende 
uw energierekening te halveren! Meer zonnepanelen plaatsen 
dan u zelf nodig heeft, is gezien de vergoeding die u voor 
overcapaciteit ontvangt, financieel niet verstandig. 

complete oplossing, geen ingewikkelde offertes
Energy-tic heeft Solarsets samengesteld uit de beste Solar
componenten! Standaard zijn de Solarsets voor schuine of platte 
daken. Energy-tic biedt voor elk type dak een oplossing!



de onderdelen waaruit de solarset is opgebouwd
De zonnepanelen zijn speciaal ontwikkeld voor het Noord-
Europese klimaat. De gelijkstroom van het zonnepaneel wordt 
met een micro-omvormer per zonnepaneel, op het dak, direct 
omgezet in 230 Volt wisselspanning. Alle onderdelen zijn volgens 
de strenge Duitse norm TÜV gecertificeerd!

eenvoudige montage tegen een scHerpe prijs
Dankzij het doordachte systeem zijn uw zonnepanelen met gemak
binnen een dag te plaatsen. Uw Solarset wordt dan door een  
vakman geïnstalleerd die ervaren is en al meerdere installaties 
geplaatst heeft. De zonnepanelen inclusief montagemateriaal zijn 
overigens binnen een halve dag te demonteren. Meeverhuizen 
loont dus de moeite!

makkelijk uit te breiden
Een conventionele zonnepaneel-installatie met een centrale 
omvormer heeft als groot nadeel dat deze later niet of nauwelijks 
uit te breiden is. De Solarsets zijn, doordat ieder zonnepaneel een 
eigen omvormer heeft, zeer makkelijk uit te breiden.

goede groene investering en snel terug verdiend
Als vuistregel kunt u aanhouden dat u de investering op 
zonnepanelen binnen 7 tot 10 jaar heeft terugverdiend. Uw 
investering heeft in het eerste jaar al een rendement van 8% tot 
10%! Zonnepanelen worden milieuvriendelijk geproduceerd. 
Na 25 jaar geven uw zonnepanelen gegarandeerd nog 80% van 
hun oorspronkelijke vermogen!

de voordelen van micro omvormers
Micro-omvormers hebben na registratie 20 jaar garantie.  
Micro-omvormers hebben een langere levensduur en geven tot 
wel 25% meer rendement dan centrale omvormers en u heeft 
geen last van schaduwval. Centrale omvormers geven soms  
een tikkend geluid wat als hinderlijk kan worden ervaren.  
Micro-omvormers maken geen geluid en zijn bovendien op  
uw dak gemonteerd.
Daarnaast zijn de micro-omvormers veiliger. Indien u de 
hoofdschakelaar uitzet, blokkeren de micro-omvormers op het 
dak direct de stroomtoevoer. Bij een centrale omvormer blijft de 
toevoerdraad en mogelijk uw interne netwerk onder spanning.
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beste prijs-kwaliteitverHouding 
met daarmee Het beste rendement!
Energy-tic is specialist en groothandel in 
Solar componenten. Haar Solarsets zijn 
steeds zodanig samengesteld dat de 
beste prijs-kwaliteit verhouding wordt 
bereikt! Tenslotte wilt u niet alleen 
goede kwaliteit maar ook een goed 
rendement op uw investering!

garantie & kwaliteit & certificaat
De gemonteerde Solarset kunt u bij 
Energy-tic registreren. U ontvangt dan 
een garantiecertificaat waarmee u op 
alle Solar-componenten het recht van 
garantie verwerft. Tevens registreert 
u de vakman waarmee u de garantie 
op de installatie overeenkomt. Zelfs 
wanneer u als handige klusser de 
Solarset zelf plaatst krijgt u garantie op 
de Solar-componenten. De voorwaarden 
staan in de certificaat-voorwaarden die 
bij elke Solarset is bijgevoegd en tevens 
op onze site www.energytic.nl terug te 
vinden zijn.

subsidie & financiering
Op www.agentschapnl.nl vindt u alles 
over subsidies. 
 Sommige gemeenten verstrekken een 
aanvullende subsidie, raadpleeg 
daarvoor uw eigen gemeente. 
Met Green-Loans kunt u een lening 
aanvragen tegen een verlaagd tarief. 
Dit omdat u bijdraagt aan een 
milieuvriendelijke wereld. Voor verdere 
informatie over Green-Loans kunt u 
terecht bij www.greenloans.nl.
Op www.belastingdienst vindt u 
alles over de mogelijkheid tot BTW 
teruggave voor particulieren.
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