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Saldering en financiering

• Start van salderingsregeling is twee jaar uitgesteld.

• Lening voor financiering zonnepanelen miv 1 juni nu tot 100 %

• https://www.warmtefonds.nl/nieuws/warmtefonds-maakt-100-
financiering-zonnepanelen-mogelijk-en-breidt-regelingen-uit



Keuze voor een goede installateur

heeft dat voor u gedaan



Dubbel voordeel

1. Scheelt zoeken

2. Betere prijs 

• De korting voor deelnemers ERH is 
afzonderlijk op de faktuur 
gespecificeerd

• EnergieRijk Houten heeft zelf geen 
financieel belang bij uw aankoop!



Onze selectiecriteria
• De gekozen installateurs hebben de juiste certificeringen

• Heeft goede referenties

• Geeft vooraf advies n.a.v. een “huisbezoek”

• Vrijblijvende offerte na huisbezoek

• Voldoende capaciteit 

• Levert goede panelen

• Geeft garantie op werk en materiaal

• En tegen een goede (collectieve inkoop) prijs

• De Installateur komt uit onze regio



Selectieproces

•Via een longlist van 6 bedrijven

•Naar een short list van 4 bedrijven

•De 4 bedrijven hebben geoffreerd voor een 
standaardsituatie teneinde vergelijking mogelijk te 
maken

• Twee bedrijven zijn geselecteerd voor 3 maand elk tot 
31 oktober



De gekozen installateur per 1 augustus is:

New Solar 
Klein Landaas 4
Woudenberg
www.newsolar.nl
De heer Koen Streng
verkoop@newsolar.nl

• Collectieve actie 2022 duurt tot 1 november

http://www.newsolar.nl/
mailto:verkoop@newsolar.nl


Offerte standaardsituatie New Solar

New Solar

10 zonnepanelen: Trina Solar 390Wp Full Black € 1.620,00

Huawei omvormer SUN 2000 3,68KTL-L1;  batterij-ready € 963,00

Montage materiaal + werkzaamheden € 2.010,00

Er wordt van uit gegaan dat de groepenkast niet hoeft te worden 
aangepast, aansluiting op wasmachine groep op zolder of leidingtracé 
buiten om

5% korting Collectieve inkoop ERH -€ 229,65

Totaal excl. BTW  € 4.363,35

BTW (terug te vragen bij de Belastingdienst) € 916,30

Totaal incl. BTW € 5.279,65



New Solar geeft ruime garantie

● Zonnepanelen: De Trina Solar zonnepanelen hebben een 
productgarantie van 15 jaar. Daarnaast is er een

opbrengstgarantie van toepassing: Na 10 jaar leveren de panelen 
nog minimaal 90% van het nominale vermogen en

na 25 jaar nog minimaal 80% van het nominale vermogen.

● Omvormer: De Huawei SUN2000-3.68KTL-L1 omvormer heeft 
een garantie van 10 jaar!

● Installatiewerk: NewSolar geeft 5 jaar garantie op het totale 
installatiewerk.



Dank voor jullie aandacht!

Veel van de genoemde punten kan je teruglezen bij de FAQ Zonnepanelen 
op de website van EnergieRijk Houten

https://energierijkhouten.nl/heel-houten-in-de-zon/zonnepanelen/FAQ


