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Subsidie 

Neem contact op met een adviseur 

van het Duurzaam Bouwloket via: 

 

www.duurzaambouwloket.nl 

info@duurzaambouwloket.nl

Doe de subsidiecheck en ontvangen meer 
informatie over de beschikbare subsidies en 
financieringsregelingen. 
 
www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck 
 
 

Onafhankelijk advies nodig? 

Collectieve inkoop zonnepanelen

Gemeente Krimpenerwaard

Full black panelen - 320/325WP

Aantal    Prijs   Bedrijf
6 panelen (320/325WP) €2.900,- (incl. BTW)  Van Bijsterveld Installatie
8 panelen (320/325WP) €3.400,- (incl. BTW)  Van Bijsterveld Installatie
10 panelen (320/325WP) €4.000,- (incl. BTW)  Van Bijsterveld Installatie
12 panelen (320/325WP) €4.500,- (incl. BTW)  Van Bijsterveld Installatie

Product informatie: 
PV-panlen Trina Solar mono All Black 320/325 Wp, productgarantie 12 jaar
- Omvormer: Solax, productgarantie 10 jaar
- Montagesysteem: Esdec, productgarantie 20 jaar
- Zij ontzorgen de klant door de BTW teruggave te regelen voor hen

- Installatiegarantie: 5 jaar.
- Upgrade naar parallel (micro     

z.o.z.  de voorwaarden

 
 
Speciaal voor woningeigenaren uit gemeente Krimpenerwaard is er in 
samenwerking met een lokaal bedrijf een aanbod afgestemd.  
Op pagina 1 zie je het aanbod en op pagina 2 vindt je de actievoorwaarden.  
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www.duurzaambouwloket.nl/subsidieregelingen


1. Het actieaanbod is alleen beschikbaar voor:
 o huiseigenaren woonachtig in gemeente Krimpenerwaard die tussen
    28 september - 15 december 2020 een offerteaanvraag hebben ingediend
    via de actiepagina: www.duurzaambouwloket.nl/krimpenerwaardzonnepanelen
  o  Offerteaanvragen die bij het deelnemende bedrijf wordt gedaan.

  Wanneer je voor deze actieperiode zonnepanelen heb geplaatst kan je niet met 
  terugwerkende kracht aanspraak maken op deze actie!

2. Bewoners die voorafgaand aan de actie offertes hebben opgevraagd hebben geen recht op de  
  korting.

3. Het Duurzaam Bouwloket is bereikbaar voor eventuele vragen en draagt zorg voor het verdere  
  afhandelen van de offerteaanvraag. Het bedrijf is vervolgens zelf verantwoordelijk voor  
  het verdere offertetraject en de eventueel uit te voeren werkzaamheden. Het Duurzaam Bouwloket is  
  niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade ontstaan door toedoen van de uitvoering van deze      
  werkzaamheden.

4. Het actieaanbod wordt automatisch verrekend in de offerte.

5. De korting geldt niet voor eventuele bijkomende kosten voor maatwerk.

6. Het aanbod is niet stapelbaar met andere lopende kortingen.
 

Veelgestelde vragen + antwoorden
1. Wat is de installatiegarantie?
 5 jaar garantie op installatiewerk.

2. Upgrade mogelijk naar parallel? (micro of solaredge) 
 Ja, dat is uiteraard mogelijk. 

3. Wat zijn ongeveer de kosten van upgrade? 
 Upgrade naar parallel is ca. +25%. 

4. Zit een groep er bij of niet? 
 Ja, inclusief extra groep en bijbehorende bekabeling. Tijdens schouw op locatie n.a.v. mogelijkheden     
  groepenkast en kabeltracé bepalen of er meerkosten zijn. 

5. Hoe zit het met een PV-verdeler qua kosten +/-?
 Gelijke kosten. Wanneer mogelijk wordt dit toegepast.  

6. Schuin dak/plat dak inbegrepen installatie? 
 Schuin dak of plat dak installatie is inbegrepen. Combi schuin/plat of meerdere dakvlakken tegen    
  meerprijs, te beoordelen tijdens schouw op locatie. 

7. Of heeft schuin dak andere kosten dan plat dak, wat normaal gesproken zo is?
 Bij plat dak hogere materiaalkosten, maar minder arbeid.  

8. Btw teruggave, welke partij regelt dit?
 Wordt geregeld door Solartax. 

9. Hoe wordt de btw teruggave in gang gezet? Moeten bewoners daar actief nog wat voor doen?
 De bewoner ontvangt een vragenlijstje van ons. Zodra wij de gevraagde gegevens hebben ontvangen   
  regelen we alles, geen actie meer nodig van bewoners. 

10. Is er een aanbetaling nodig?
 Nee, betaling binnen 7 dagen na inbedrijfstellen/oplevering 
 

 Meer informatie 
 
Heb je vragen over het aanbod en bijbehorende voorwaarden? 
Neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket door te bellen (072-743-39 56)  
of te mailen (info@duurzaambouwloket.nl).
 
 
Disclaimer actie en website:
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite door Duurzaam Bouwloket de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onvolledig is. 
Duurzaam Bouwloket staat niet in voor de actualiteit en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en is in 
geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze internetsite 
aangeboden informatie en of gelinkte externe websites. Het Duurzaam Bouwloket kan informatie op deze website zonder 
vooraankondiging wijzigen.

Voorwaarden aanbod

http://www.duurzaambouwloket.nl/krimpenerwaardzonnepanelen

