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Saldering en financiering

• Start van afbouw salderingsregeling is uitgesteld ?????

• Lening voor financiering zonnepanelen vanaf 1 juni 2022 tot 100 %

• https://www.warmtefonds.nl/particulieren/energiebesparende-
maatregelen/zonnepanelen

https://www.warmtefonds.nl/particulieren/energiebesparende-maatregelen/zonnepanelen
https://www.warmtefonds.nl/particulieren/energiebesparende-maatregelen/zonnepanelen


Keuze voor een goede installateur

heeft dat voor u gedaan



Dubbel voordeel

1. Scheelt zoeken

2. Goede prijs 

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



Onze selectiecriteria
• De gekozen installateurs hebben de juiste certificeringen

• Beschikken over goede referenties

• Vooraf advies n.a.v. een “huisbezoek”

• Vrijblijvende offerte na huisbezoek

• Voldoende capaciteit 

• Levert goede panelen eventueel Europese panelen

• Geeft garantie op werk en materiaal

• De Installateur komt uit onze regio



Selectieproces

•Via een longlist van 5 bedrijven

•Naar een short list van 3 bedrijven

•De 3 bedrijven zijn gedurende een maand leverancier 
dit voorjaar. Na de zomer nog een keer een maand.

•Wel een maximum aantal deelnemers per maand voor 
de beheersbaarheid (reactietermijn)

•Opgave maar 1 keer mogelijk bij deze drie



Voorwaarden voor deelname

• Aanmelden via onze website 
https://energierijkhouten.nl/heelhoutenindezon2023/

• Aanmeldformulier moet worden ingevuld bij aanmelden

• Een foto van de meterkast uploaden

• Aanmelden maar bij 1 van de drie bedrijven mogelijk

https://energierijkhouten.nl/heelhoutenindezon2023/


Bedrijven geven ruime garantie

● 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 heeft een garantie van 10 jaar!

● Installatiewerk 5 jaar garantie op het totale 
installatiewerk.



Voor april

Maximaal 50 deelnemers per maand en 
rekent € 90 offertekosten tenzij opdracht
De heer Rick van der Horst
Telefoonnummer: 0343-764129
E-mailadres: info@volt4u.nl
Bezoekadres:
Volt4U
Keulenaar 6D
3961 NM Wijk bij Duurstede



Voor mei 

Maximaal 100 deelnemers per maand

De heer Koen Streng

Contactgegevens

Klein Landaas 4
Woudenberg
www.newsolar.nl

verkoop@newsolar.nl

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


Voor juni 

Maximaal 100 deelnemers per maand
Mevrouw Stijnie Thuijs
Contactgegevens
• 085 401 1912
•welkom@groenpand.nl
Zonnebaan 36
3542EE Utrecht
Netherlands

tel://0854011912/
mailto:welkom@groenpand.nl


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/veelgestelde-vragen/over-zonnepanelen/

https://energierijkhouten.nl/veelgestelde-vragen/over-zonnepanelen/
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