
1. Voor aanschaf zonnepanelen
2. Is mijn dak geschikt?
3. Voorbereidingen aankoop
4. Keuze van de omvormer
5. Aanpassingen bedrading
6. Wat komt er in de offerte?
7. Extra aandachtspunten

Checklist zonnepanelen

Dé checklist voor de aanschaf
van zonnepanelen



Kan het dak het gewicht
van de zonnepanelen
dragen

Het kiezen van de
leverancier

Kan ik subsidie
ontvangen voor
zonnepanelen

Wat is de stand van je
dakbedekking? Zorg
eerst dat deze goed is

Leent de oriëntatie 
van het dak zich voor
zonnepanelen?

Is er een
omgevingsvergunning
vereist

Voor aanschaf zonnepanelen1.

2. Is mijn dak geschikt?
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Bijvoorbeeld bomen of
schoorstenen die in de weg
van de zon staan



Kies een type
zonnepaneel

Is uw elektriciteitsmeter
geschikt of niet?

Hoeveel zonnepanelen
heeft u nodig?

De grootte van de
omvormer
Wat is het geluidsniveau
van de gekozen
omvormer

Waar plaats je de
omvormer?

Zorg voor een goede
ventilatieruimte rondom
de omvormer

Koop de omvormer en
panelen het liefst bij
dezelfde leverancier

Hou rekening met het
vermogen waar de
zonnepanelen over
beschikken.

3. Voorbereidingen aankoop

4. De keuze van de omvormer

U kunt kiezen tussen
blauw en zwart. Blauw is
favoriet door het meeste
rendement

Dit kun je navragen bij uw
leverancier

Koop niet meer dan uw
verbruik vereist
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Bij voorkeur zo dicht
mogelijk bij de
zonnepanelen voor het
minste stroomverlies

Bij voorkeur zo dicht
mogelijk bij de
zonnepanelen voor het
minste stroomverlies



Aantal zonnepanelen +
vermogen in Wattpiek
Omschrijving van merk en
type onderdelen +
levertijd
Omschrijving
werkzaamheden
Compleet beeld van de
kosten, is alles
aangegeven?

Garantie van de
zonnepanelen en
onderdelen

Beschrijving plaats
omvormer en
stroomkabel
Voorstelling van hoe 
de panelen worden
geplaatst

Erkenningen en
certificeringen van bedrijf

Eventuele aanbetaling
(voor wanneer?)

Hoe loopt de
elektriciteitskabel naar de
stoppenkast

Is er een extra
stroomgroep vereist?

6. Wat komt er in de offerte?

5. Aanpassingen bedrading
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Bespreek dit goed
met de leverancier

Bij drie of meer
panelen dient er een
extra stroomgroep te
komen



Hoelang duren de
werkzaamheden?

Zoek recensies op
internet van de
installateur

Is er kwantumkorting?

Controleer of u garantie
certificaten heeft
gekregen

Overweeg een energie
verbruiksmanager

Controleer je verzekering

7. Extra aandachtspunten
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Meestal binnen
één dag

Tegelijkertijd met de
buurt/omgeving
zonnepanelen plaatsen

Dekt deze de
zonnepanelen?


