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EVEN VOORSTELLEN,
WIJ ZIJN IN2SOLAR!

Over In2Solar

Voordelen van zonnepanelen

Hoe werken zonnepanelen?
Zonnepanelen installeren

Kosten zonnepanelen

Terugverdientijd
Subsidie zonnepanelen

Tevredenheid klanten

In2Solar staat ook voor persoonlijk contact en maatwerk. Wij voorzien u graag van een passend 
advies en komen hier graag voor op locatie. Dit is volgens ons de manier om een volledig advies 
op maat te kunnen geven en nooit voor verrassingen te komen. Daarbij horen we graag uw 
persoonlijke voorkeuren en leggen wij u de diverse toepassingen en technieken graag uit.

In2Solar werkt uitsluitend met materialen van gerenomeerde merken die zich ruimschoots hebben 
bewezen op het gebied van opbrengst en levensduur. Deze tier 1 kwaliteit kunnen we leveren, 
omdat onze lijnen met distribiteurs erg kort zijn. Daarnaast beschikken we over ruim 10 jaar 
ervaring met het leveren van zonnepanelen.

https://zonnegarant.nl/#installateurs


De voordelen van zonnepanelen

Geen last van stijgende energieprijzen

Honderden euro’s perjaar besparen

Zonnepanelen voordeliger dan ooit

De werking van zonnepanelen

De werking van zonnepanelen naar het elektriciteitsnetwerk

Zonnepanelen installeren

Zonnepanelen op platte of schuine daken

Hoe groot moet het dak zijn voor zonnepanelen?

De energieprijzen  blijven maar stijgen en het lijkt er niet op dat dit de komende jaren gaat veran-
deren. Met zonnepanelen kun je jouw eigen energie opwekken, waardoor je onafhankelijk bent 
van een energieleverancier. Heb je de investering van zonnepanelen terugverdiend? Dan profiteer 
je jarenlang van gratis stroom!

Zonnepanelen leveren net zo veel op als 6% rente op een bankrekening. Zo’n hoog percentage 
vind je tegenwoordig nergens, dus je kunt je geld beter in de vorm van zonnepanelen op het dak 
leggen.  Bovendien verhogen zonnepanelen de woningwaarde.

Opnieuw breekt de prijs van zonnepanelen een laagterecord en huiseigenaren in Nederland pro-
fiteren dan ook massaal van voordelige zonnepanelen. Dankzij technische ontwikkelingen zijn 
prijzen van zonnepanelen zijn de afgelopen vijf jaar met ongeveer 25% gedaald. Prijzen verschil-
len per aanbieder, dus wij raden het aan om offertes met elkaar te vergelijken. Zo kies je voor de 
beste optie!

De salderingsregeling maakt de aanschaf van zonnepanelen nog aantrekkelijker. Deze regeling 
maakt het mogelijk om opgewekte, niet-verbruikte energie terug te leveren aan het net. Mocht je 
op een later moment juist meer stroom verbruiken dan dat er is opgewekt, wordt dit tegen elkaar 
weggestreept. Met de salderingsregeling kun je dus nóg meer besparen met zonnepanelen. Het 
slechte nieuws is echter dat de overheid deze regeling vanaf 2023 gaat afbouwen. Schaf dus snel 
zonnepanelen aan zodat je nog kunt genieten van de voordelen van de salderingsregeling.

“Erg goede ervaring met In2Solar. Offerteaanvraag online gedaan en dezelfde dag nog gebeld. 
Voor een persoonlijke afspraak, tijdens de afspraak goede uitleg voor onze woonsituatie gekregen. 
Na akkoord is de installatie binnen 4 weken keurig opgeleverd.”
- Maurice

Op een zonnepaneel zitten zonnecellen, meestal gemaakt van silicium. Silicium bestaat uit twee 
lagen waar elektriciteit doorheen stroomt als er zonlicht op de panelen schijnt. De geproduceerde 
elektriciteit gaat naar een omvormer die aangesloten is op een stopcontact: zo komt de elektriciteit 
in het elektriciteitsnetwerk in huis.

De werking van zonnepanelen is eigenlijk heel simpel: zonnepanelen vangen zonnestralen op, 
waarna de stralen door zonnecellen tot elektriciteit getransformeerd worden. Zonnepanelen 
worden ook wel Photovoltaic-panelen (PV-panelen) genoemd.

Het plaatsen van zonnepanelen is meestal al binnen één dag gebeurd. Eigenlijk kunnen zon-
nepanelen op bijna elk soort dak geplaatst worden. Natuurlijk moet je dak het gewicht van de 
zonnepanelen kunnen dragen. Mocht je twijfelen of dat het geval is, laat je dak dan door een bou-
wkundige inspecteren. Aangezien zonnepanelen minimaal 20 jaar meegaan, is het goed om zeker 
te weten dat het dak dat al die tijd ook volhoudt.

Zonnepanelen kunnen op zowel platte als schuine daken geïnstalleerd worden. Bij het plaatsen 
van zonnepanelen op een plat dak wordt er gebruik gemaakt van een speciale onderconstructie. 
Het handige aan die onderconstructie is dat je zelf de hellingshoek kunt bepalen, zo kun je de 
hoogte van het rendement beïnvloeden. Door die onderconstructie heb je wel meer ruimte nodig 
dan op een schuin dak.

Je kunt al zonnepanelen laten plaatsen op een schuin dak van ruim 5 m2. Bij platte daken ligt het 
minimale oppervlak iets hoger, maar het hangt ook af van de opstelling van de panelen.
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De werking van zonnepanelen

De werking van zonnepanelen is eigenlijk heel simpel: zonnepanelen vangen zonnestralen op, waarna 
de stralen door zonnecellen tot elektriciteit getransformeerd worden. Zonnepanelen worden ook wel 
Photovoltaic-panelen (PV-panelen) genoemd. 

De werking van zonnepanelen naar het elektriciteitsnetwerk
Op een zonnepaneel zitten zonnecellen, meestal gemaakt van silicium. Silicium bestaat uit twee 
lagen waar elektriciteit doorheen stroomt als er zonlicht op de panelen schijnt. De geproduceerde 
elektriciteit gaat naar een omvormer die aangesloten is op een stopcontact: zo komt de elektriciteit in het 
elektriciteitsnetwerk in huis.

Zonnepanelen installeren

Het plaatsen van zonnepanelen is meestal al binnen één dag gebeurd. Eigenlijk kunnen zonnepanelen 
op bijna elk soort dak geplaatst worden. Natuurlijk moet je dak het gewicht van de zonnepanelen kunnen 
dragen. Mocht je twijfelen of dat het geval is, laat je dak dan door een bouwkundige inspecteren. Aangezien 
zonnepanelen minimaal 20 jaar meegaan, is het goed om zeker te weten dat het dak dat al die tijd ook 
volhoudt. 

Zonnepanelen op platte of schuine daken
Zonnepanelen kunnen op zowel platte als schuine daken geïnstalleerd worden. Bij het plaatsen van 
zonnepanelen op een plat dak wordt er gebruik gemaakt van een speciale onderconstructie. Het handige 
aan die onderconstructie is dat je zelf de hellingshoek kunt bepalen, zo kun je de hoogte van het rendement 
beïnvloeden. Door die onderconstructie heb je wel meer ruimte nodig dan op een schuin dak.

Hoe groot moet het dak zijn voor zonnepanelen?
Je kunt al zonnepanelen laten plaatsen op een schuin dak van ruim 5 m2. Bij platte daken ligt het minimale 
oppervlak iets hoger, maar het hangt ook af van de opstelling van de panelen.
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Zonnepanelen en schaduw

Kosten en terugverdientijd

Prijsfactoren zonnepanelen

Kostprijs zonnepanelen

Meer informatie

Terugverdientijd zonnepanelen

Teruggave btw zonnepanelen

Subsidie voor zonnepanelen

Hoe meer zonlicht er op de panelen schijnt, hoe hoger de opbrengst is. Houd dus rekening met 
bomen of andere objecten die het zonlicht tegen kunnen houden. Als één zonnepaneel in de 
schaduw ligt, daalt ook de productie van alle andere panelen die ermee verbonden zijn. Een dak 
op het zuiden is het meest ideaal, maar ook op het oosten of westen leveren zonnepanelen ge-
noeg op! Daken die gericht zijn op het noorden zijn vaak minder geschikt, maar het is altijd waard 
om de mogelijkheden te (laten) bekijken.

De prijs van zonnepanelen is de afgelopen jaren sterk gedaald. De techniek wordt steeds betaal-
baarder en tevens efficiënter. Hierdoor is de terugverdientijd nog korter dan voorheen.

De uiteindelijke prijs die je betaalt voor de aanschaf van zonnepanelen valt lastig in te schatten. 
Het hangt sterk af van de ruimte die je op het dak hebt, je energiebehoefte, het materiaal en het 
door jouw beoogde rendement. Vaak betaal je voor betere kwaliteit een hogere prijs. Het rende-
ment kan bij deze panelen wel een stuk hoger zijn, waardoor de terugverdientijd alsnog even kort 
kan zijn als bij goedkopere zonnepanelen. Daarom adviseren wij enkel met topkwaliteit producten 
om optimale zekerheid te bieden!

Er valt onderscheid te maken tussen drie soorten panelen: monokristallijn, polykristallijn en amorf 
(dunne film). Naast het materiaal, speelt de gekozen specialist ook belangrijke rol in de uiteindeli-
jke prijs. Met de verschillende mogelijkheden is het daarom raadzaam om offertes met elkaar te 
vergelijken. Zo kun je kiezen voor de beste optie!

Met bovengenoemde prijsfactoren in het achterhoofd kunnen we een globale prijsindicatie geven: 
een gemiddelde zonnepaneleninstallatie kost tussen de €3.000 en €8.000.

Misschien lijkt het installeren van zonnepanelen op het eerste gezicht een hele investering, er 
staan ook veel voordelen tegenover. Zo is het rendement van zonnepanelen de laatste jaren flink 
toegenomen. De terugverdientijd van zonnepanelen is gemiddeld 7-10 jaar en omdat zonnepan-
elen gemiddeld 25 jaar meegaan, profiteer je dus van 15 jaar gratis energie!

Bij het aanschaffen van zonnepanelen is het bovendien mogelijk om een deel van de kosten terug 
te krijgen. Het gaat hierbij om een btw-bedrag over de aanschaf en installatie van de panelen. In 
drie simpele stappen kun je dit aanvragen bij de Belastingdienst. Ter indicatie: bij een standaard-
pakket van zes panelen (1.440 wattpiek) kun je al €400 aan btw terugkrijgen!

In veel plaatsen biedt de gemeente subsidiemogelijkheden bij de aanschaf van zonnepanelen. 
Dit kan bijvoorbeeld een duurzaamheidslening zijn: een lening van minimaal €2.500 tot maximaal 
€25.000. De voorwaarden zijn afhankelijk van de specifieke regeling in de gemeente. 

Om te controleren of je recht hebt op subsidie kan je gebruikmaken van de energiesubsidiewijzer.

Monokristallijn

Type zonnepaneel Prijs

Vanaf €200 per paneel

Polykristallijn Vanaf €190 per paneel

Amort (dunne film) Goedkoopste optie (maar laagste rendement)



100% tevredenheidsgarantie

Meer informatie over 
zonnepanelen

Uitsluitend Nederlandse monteurs

Volledig gecertificeerd

Bezoekadres
In2Solar NL
Zernikeweg 1
3241 MG Middelharnis

KVK: 53500652
BTW: NL850903634B01
T: 088 22 10 200
E: info@in2solar.nl

Veilig werken is de standaard (steiger + 
valbeveiliging)

Pas weg na akkoord oplevering inclusief 
monitoring

Wij zijn pas tevreden als u als ambassadeur 
aansluit

5 weken terug de opdracht gegeven, en 
vandaag is alles zoals besproken geplaats.
Keurige ploeg en adviseur met verstand van 
zaken, ga deze zeker doorgeven aan vrienden 
en familie.
-Rinus

Wil je meer informatie over zonnepanelen of 
ben je overtuigd en wil je in contact komen met 
één van onze adviseurs? Neem dan contact 
op voor een advies op maat.

“De adviseur heeft 1.5 uur bij ons de diverse 
mogelijkheden uitgelegd. Na 4 weken zijn de 
panelen geplaatst, keurige dakwerkers dakgoot 
direct ook schoon gemaakt. zeer tevreden. 
Fullblack 390Wp 10 stuks met 25 jr Fabrieksga-
rantie en Enphase micro omvormers. Zou hen 
zeker aanraden.”
-Ramiro
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