






Enkel A-merken 
leveranciers, onderzoek en 
kennis van de markt als 
uitgangspunt.
• Focus op kwaliteit en bewezen praktijkresultaat

• Enkel A-merken leveranciers: Longi, Jinko en Trina

• Geen B of C-merken leveranciers

• Continu onderzoek naar leveranciers / merken

• Huawei / Solar Edge

• Advies is maatwerk



Altijd op zoek naar de optimale 
balans tussen investering en rendement.
• Een zonnestroom installatie met SDE++ subsidie is een financieel product. Zo benaderen wij het dan ook!

• Overdimensioneren (we halen het maximale uit een installatie) 

• AC kabelverlies altijd onder de 1%

• Total Cost of Ownership (TCO) inzichtelijk en begrijpelijk maken

• Stringplan is de ideale configuratie tussen de stromen en spanningen



1. Minder omvormers

2. Minder kabel/goot

3. Kleinere verdeelkast, kleiner veld en kleinere hoofdschakelaar

4. Kleinere kabel tussen zvk en hvk

5. Kleinere trafo

Voordelen Nadeel | minder opbrengst
1. Overdimensionering 100% 875 kWh/kWp 0%

2. Overdimensionering 110% 875 kWh/kWp 0%

3. Overdimensionering 120% 875 kWh/kWp 0%

4. Overdimensionering 130% 868 kWh/kWp 0,8%

5. Overdimensionering 140% 858 kWh/kWp 1,9%

6. Overdimensionering 150% 844 kWh/kWp 3,5%



PROJECT EERSEL



Onze installaties door ons 
geïnstalleerd. Logisch.
Installatie van zonnepanelen gaat bij ons veel 
verder dan enkel en alleen een dak vol 
zonnepanelen leggen. We verzorgen zowel de 
gelijkspanning (DC) als de wisselspanning (AC).

We halen alles uit de zon. Maar er is meer. We regelen ook graag 
alles voor je. Dit betekent in de praktijk dat wij -desgewenst- je 
op de hoogte brengen van actuele subsidies of bijvoorbeeld 
BTW teruggave uit handen nemen. Daarnaast kunnen wij de 
complete coördinatie en communicatie verzorgen tussen alle 
partijen die betrokken zijn bij het project.























Service en onderhoud 
begint bij ons direct na 
oplevering van de 
zonnepanelen installatie. 
Alle systemen van onze opdrachtgevers worden op 
aanvraag 24/7 gemonitord om er zeker van te zijn 
dat het rendement optimaal is en blijft.

• Door middel van een O&M overeenkomst laten we je niet los

• Defecten en eventuele fouten worden door ons getraceerd en 
opgelost







PROJECT HOOGE MIERDE
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"Fantastisch en kundig bedrijf, 
goede werknemers met oog 
voor detail!"

Jasper en Willem zijn kritische en betrokken 
eigenaren. Er ging geen dag voorbij zonder dat ze 
de status van de zonnepaneel installatie 
bezichtigde en (goed)keurde. Met als resultaat dat 
ze nu in een prachtig nieuw pand zitten wat er echt 
piekfijn uitziet.

Aqualon van Zutphen installatietechniek

- Jasper van Zutphen -






