Zonne-energie
www.ijsselstijn.nl - info@ijsselstijn.nl - 0182 526546 - 06 547 70 613

Graag voldoen wij aan uw verzoek om meer informatie over het toepassen van zonne-energie.
Op de eerste plaats willen we een aantal belangrijke wetenswaardigheden onder de aandacht
brengen. Uw interesse in zonne-energie zal er zeker door toenemen.
 Zonnepanelen zijn in Nederland zeer rendabel. Het zonnige Spanje levert slechts
anderhalf zoveel energie op als in Nederland.
 Zonnepanelen kunnen concurreren met grijze stroom. Ze zijn veel voordeliger geworden
terwijl het rendement is toegenomen.
 Bij zonne-energie komt geen CO2 uitstoot vrij. Alleen een zeer kleine hoeveelheid bij de
productie.
 De terugverdientijd van de investering is gemiddeld 10 jaar, terwijl de levensduur zo'n 25
jaar is. Het rendement van zonnepanelen komt neer op ongeveer 6% in vergelijk met
een spaarrekening.
 Een gebouw of woning, voorzien van zonnepanelen verhoogt direct de waarde.
U wilt het hoogst haalbare rendement uit uw investering van
zonnepanelen.
Daarvoor is het belangrijk dat u zich laat informeren door een vakkundige specialist op dit gebied. U kunt zich daarbij laten adviseren hoeveel panelen u kunt plaatsen en vooral op welke plek. Inmiddels zijn er
diverse systemen en welk is voor u het best toepasbaar? Natuurlijk wilt
u weten wat de terugverdientijd is. Er zit veel kwaliteitverschil in de
zonnepanelen die op de markt gebracht worden. Daarom willen wij u graag voorrekenen welke
toepassing voor uw situatie het beste is. Het rendement is uiteindelijk een voortvloeisel uit de
combinatie van kwaliteit, opbrengst, prijs en levensduur.
Zonne-energie hoeft niet alleen op daken opgewekt te worden.
Op plaatsen waar geen dak of daken beschikbaar zijn kan op eenvoudige wijze toch
mogelijkheden gecreëerd worden op zonnepanelen te plaatsen. Daarvoor kunnen bijvoorbeeld
zuilen geplaatst worden en in andere gevallen is het mogelijk om toestemming te krijgen om de
panelen op een dak van een nabijgelegen loods te monteren. Een andere optie kan zijn om
zonnepanelen te plaatsen op een onrendabel stuk land. Wij hebben inmiddels veel ervaring
opgedaan in het plaatsen van zonnepanelen en daarbij zijn regelmatig creatieve gesprekken
gevoerd met onze opdrachtgever over zowel het rendement als het vinden van de juiste plaats.
Tot slot de plaatsing en de aansluitingen. U mag er vanuit gaan dat wij met onze vakmensen
borg staan voor een degelijke plaatsing zonder beschadiging aan uw dak of andere
eigendommen en een professionele koppeling aan uw lichtnet.

