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HOEVEEL KUNT U 
 VERDIENEN MET 

ZONNEPANELEN?...

Project
Zorgeloos

Zonne-energie
Slimme investering met gegarandeerde opbrengst

Bespaar op uw energierekening en draag bij aan een beter milieu

Proactieve monitoring op afstand

Interessante combinatie met zonneboiler mogelijk

Aantrekkelijke financiering en btw-teruggave



Hoe werken 
zonnepanelen? 
 
De zon is een onuitputtelijke bron van schone 
energie, waarmee u fors kunt besparen op 
uw energielasten. Zonnepanelen bestaan uit 
zonnecellen, wat gemaakt is van een materiaal 
dat alleen stroom geleidt als er licht op valt. 
Zodra er licht op het paneel valt, ontstaat er een 
elektrische stroom. 

De omvormer zet deze gelijkstroom om in 
wisselstroom: dezelfde soort stroom als uit uw 
stopcontact komt. Deze stroom wordt opgeslagen, 
direct verbruikt of teruggeleverd aan het 
elektriciteitsnet. Teruggeleverde energie mag u in 
Nederland op een later moment weer kosteloos 
gebruiken. Deze regeling heet saldering. 

Zonneboiler
Met de zonneboiler kunt u uw water op een 
duurzame manier verwarmen met behulp van 
zonlicht en halveert u de hoeveelheid energie 
die u normaliter nodig heeft om tapwater te 
verwarmen. Het is in veel gevallen ook mogelijk 
om de ruimteverwarming deels aan te sluiten op 
de zonneboiler.

Onze kennis en ervaring delen we graag met u 
in ons Kenniscentrum Zonnepanelen. Hier vindt 
u alle informatie over het kiezen, aanschaffen 
en plaatsen van zonnepanelen. Kijk voor meer 
informatie op www.voltasolar.nl/kenniscentrum

Volta Solar is onderdeel van Volta Limburg en dé leverancier en 
installateur van zonnepanelen, zonneboilers en energiebesparende 
producten. Wij ontwerpen, leveren en installeren zonne-energie 
installaties.

 Doe de Online Dakcheck en ontvang een persoonlijk, 
 op maat gesneden advies. Gratis en 100% vrijblijvend.

1 Ga naar www.voltasolar.nl/zorgelooszon en doe de Online Dakcheck
2 Onze adviseur bekijkt uw situatie op basis van luchtfoto’s
3 Met speciale software wordt uw dak op de centimeter nauwkeurig opgemeten
4 Indien er vragen zijn, neemt de adviseur telefonisch contact met u op
5 Wij ontwerpen het optimale zonne-energie systeem voor uw situatie
6 U ontvangt een kostenoverzicht met of zonder duurzaamheidslening

Doe de
Online Dakcheck
voltasolar.nl/zorgelooszon

Online Dakcheck

Hoe werkt het?
Wij zijn er voor heel Limburg! En met ruime kennis en ervaring als de  
servicepartner voor de gemeente Schinnen, Voerendaal, Heerlen, Kerkrade, 
Simpelveld, Landgraaf, Onderbanken, Brunssum, Eijsden-Margraten, Landgraaf, 
Maasgouw en Nuth, willen wij ook u graag zorgeloos laten profiteren van  
zonne-energie. Meer dan 10.000 tevreden klanten genieten nu al van een  
lagere energierekening!

Weten of uw dak geschikt is? Doe de Online Dakcheck: voltasolar.nl/zorgelooszon

Wij zijn altijd dichtbij! 
Heeft u naar aanleiding van uw persoonlijke advies nog vragen, dan zijn we  
per e-mail en telefonisch bereikbaar. Bovendien kunt u langskomen in één van  
onze showrooms of een informatieavond bezoeken. Meer informatie over 
bijeenkomsten vindt u op www.voltasolar.nl/zorgelooszon.

Doet u mee? 
Dan regelen wij alles voor u: van levering en installatie tot btw-teruggave, 
financiering en service en onderhoud.

Project Zorgeloos 
Zonne-energie
 
Steeds meer mensen kiezen voor zonnepanelen: een slimme investering!   
Volta Limburg is gestart met een grootschalig zonnepanelenproject voor 
woningeigenaren, bedrijven en verenigingen in de Provincie Limburg.

Slimme investering met gegarandeerde opbrengst

Bespaar op uw energierekening en draag bij aan een beter milieu

Proactieve monitoring op afstand

Panelen met een levensduur van 25 jaar

Aantrekkelijke financiering en btw-teruggave

Check op www.dakcheck.nl of uw dak

geschikt is voor zonnepanelen.



Wat leveren 
zonnepanelen mij op?
Bij ons staat de klant centraal; alle wensen en behoeften nemen wij mee 
in ons ontwerp en onze service. Klanten geven aan dat zonnepanelen de 
volgende voordelen hebben:

Voordelen voor u:
• Uw woning stijgt in waarde en uw energielabel verbetert
• U heeft een lagere energierekening
• Btw-teruggave over de gehele aanschaf en installatie
• Meer rendement op uw spaargeld dan bij de bank
• Zonnepanelen verdienen zich na gemiddeld 10 jaar terug
• Zonnepanelen hebben een levensduur van 25 jaar 
• Heeft u een bedrijf? Zonnepanelen leveren bij aan een duurzaam imago

Voordelen voor het milieu:
• Lagere CO2-uitstoot
• U wekt op een duurzame manier groene stroom op

Financiering
Bij de aanschaf van zonnepanelen en andere 

energiebesparende producten kunt u gebruik maken  

van de Stimuleringslening Duurzaam Thuis van de 

Provincie Limburg. Met behulp van deze lening worden 

duurzame producten zoals zonnepanelen ook toegankelijk 

voor mensen die geen eigen spaargeld ter beschikking 

hebben of hun geld liever ergens anders aan uitgeven.

Wanneer u over eigen spaargeld beschikt, kan deze lening toch interessant 
voor u zijn. De maandelijkse aflossing is lager dan de besparing. Hierdoor 
begint u direct met besparen.

Stimuleringslening Duurzaam Thuis
Wanneer u gebruik maakt van de Stimuleringslening Duurzaam Thuis van 
de Provincie Limburg betaalt u gedurende de looptijd van de lening een 
maandelijkse aflossing en een relatief lage rente van 2%. Uw maandelijkse 
aflossing is hierbij kleiner dan de (energie)besparing, waardoor u vanaf de 
eerste maand financieel voordeel heeft. Wij begeleiden u in het aanvragen 
van de Stimuleringslening Duurzaam Thuis bij de Provincie Limburg.

Voorwaarden: 
√ Rente 2,0% bij enkel duurzaamheidsmaatregelen
√ Bij bedragen tot E 7.500, looptijd van 10 jaar
√ Bij bedragen boven E 7.500, looptijd van 15 jaar
√ Lening dient E 2.500 en maximaal E 25.000 te bedragen

LAAT
DE KOSTEN

U NIET
TEGENHOUDEN!

WIST U TROUWENS 
DAT U TEGENWOORDIG 

OOK 21% BTW TERUGKRIJGT 
OVER DE GEHELE AANSCHAF 

EN INSTALLATIE VAN 
ZONNEPANELEN?



Voorbeeld
berekening 

zonnepanelen
(enkel zonnestroom)

Voorbeeld
berekening 

zonnepanelen 
i.c.m. zonneboiler 

(zonnestroom & 
zonnewarmte)

Service
GarantPlan 
 
Met het serviceplan zonnepanelen voorkomt u dat uw installatie langdurig niet 
of minder goed werkt, zonder dat u dit in de gaten heeft. Uw systeem wordt 
maandelijks gecontroleerd op een goede en veilige werking en storingen 
worden binnen 1-2 werkdagen geanalyseerd. U betaalt tevens geen kosten 
voor transport en arbeid bij het vervangen van onderdelen, of het afvoeren van 
defecte onderdelen. 
 

Voordelen:
• Bij uitval internetverbinding direct een alarmmelding per SMS en e-mail 
• Maandelijkse rapportage over de opbrengst 
• Proactieve monitoring per paneel
• Storingen worden binnen 1-2 werkdagen geanalyseerd
• Geen voorrij- en montagekosten
• Geen transportkosten voor nieuwe onderdelen

HET SERVICE
GARANTPLAN HEEFT U AL 
VOOR E29,95 PER JAAR 

EN IS MAANDELIJKS 
OPZEGBAAR. 

Subsidie op zonneboilers in 2017 fors verhoogd
Het is nu een goed moment om uw zonnepanelen te combineren met een 
zonneboiler voor warm water. Vanaf 2017 is de ISDE subsidie op zonneboilers 
tot 50% verhoogd. U kunt de zonneboiler in één keer meefinancieren in de 
Stimuleringslening Duurzaam Thuis. 

Wij bieden een interessant totaalpakket met zonnepanelen en een zonneboiler 
in combinatie met een service en onderhoudsabonnement op uw CV-ketel. 
Neem contact met een van onze adviseurs voor meer informatie.

Aanvraag Lening en subsidie 
Volta Solar begeleidt u bij het vrijblijvend aanvragen van de Stimuleringslening 
en ISDE subsidie. Bij afwijzing van een lening mag u de offerte kosteloos 
annuleren. 

Tot 3 x zoveel besparing per jaar met een zonneboiler

Hoger energielabel

Alles uit één hand: zonnepanelen, zonneboiler en CV-ketel

 
Investering Investering

Complete zonnepaneleninstallatie, bestaande uit:
- 14 zonnepanelen zwart van 280 Wp
- SolarEdge omvormer en optimizers
- Montagemateriaal pannendak
- All-in installatie
- Btw-teruggave service

E 6.570,- Complete zonnepaneleninstallatie, bestaande uit:
- 14 zonnepanelen zwart van 280 Wp
- SolarEdge omvormer en optimizers
- Montagemateriaal pannendak
- All-in installatie
- Btw-teruggave service

E 6.570,-

Eenmalige btw-teruggaaf zonnepanelen - E 1.160,- Eenmalige btw-teruggaaf zonnepanelen - E 1.160,-

Zonneboiler E 4.474,-

ISDE subsidie zonneboiler - E 1.212,-

Totaal te financieren bedrag E 5.410,- Totaal te financieren bedrag E 8.672,-

Jaarlijkse aflossing bij financiering Provincie Limburg E 602,- Jaarlijkse aflossing bij financiering Provincie Limburg E 675,-

Totale kosten van financiering inclusief 2% rente (10 jaar) E 6.020,- Totale kosten van financiering inclusief 2% rente (15 jaar) E 10.125,-

Jaarlijkse besparing op uw energierekening: Jaarlijkse besparing op uw energierekening:

Besparing zonnepanelen 3.528 kWh per jaar t.w.v. E 705,- Besparing zonnepanelen 3.528 kWh per jaar t.w.v. E 705,-

Besparing zonneboiler 463 m3 gas per jaar t.w.v. E 310,-

Totale energiebesparing per jaar* E 705,- Totale energiebesparing per jaar* E 1.015,-

Netto besparing per jaar 
(energiebesparing per jaar – aflossing lening per jaar)

E 103,- Netto besparing per jaar 
(energiebesparing per jaar – aflossing lening per jaar)

E 340,-

Na 10 jaar is de lening afgelost. Daarna kunt u nog 
zo’n 15 jaar volledig rendement en voordeel van 
de zonnepanelen hebben.

Na 15 jaar is de lening afgelost. Daarna kunt u nog 
zo’n 10 jaar volledig rendement en voordeel van 
de zonnepanelen hebben.

*	 De	opbrengst	en	besparing	zijn	mede	afhankelijk	van	de	vergoeding	

	 die	u	voor	de	opgewekte	en	teruggeleverde	energie	ontvangt.

	 Deze	berekening	is	gebaseerd	op	de	huidige	energieprijs.	

	 Ook	gaan	wij	uit	van	de	huidige	wet-	en	regelgeving,	die	geldig	is	tot	2020.

	 Wijzigingen	in	de	wet-	en	regelgeving	kunnen	invloed	hebben	op	de	opbrengst	en	besparing.

	 Onze	berekening	is	indicatief,	hier	kunnen	geen	rechten	aan	worden	ontleend.

MEEST
GEKOZEN!



Volta Limburg
Breinderveldweg 5
6365 CM Schinnen

0900 17 05

klantenservice@voltalimburg.nl

voltalimburg.nl

Volta Solar
Eisterweg 6
6422 PN Heerlen

045 562 27 21

zonnepanelen@voltasolar.nl

voltasolar.nl 

© Volta Limburg    |     Aan deze informatiebrochure kunnen geen rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten voorbehouden.

bij een nieuwe CVketel. 

€250,
cadeau*

De cadeaubon is inwisselbaar bij Jumbo en Mediamarkt.
Of kies voor een directe korting van €200,- op uw CV-ketel!
Maak snel een afspraak!

Nú is het moment
om een CV-ketel
aan te schaffen! 

WIJ
REGELEN HET

VOOR U!

Volta Limburg
Volta Limburg is servicepartner van Essent en is volledig thuis 
in de nieuwste duurzame energieoplossingen. U kunt bij ons 
rekenen op veilige, betrouwbare producten waarmee u extra 
geniet van uw huis zoals een nieuwe CV-ketel, warmtepomp, 
zonnepanelen en zonneboilers, woningisolatie- en ventilatie. 
Waar u ook voor kiest, Volta Limburg geeft u deskundig advies 
en de allerbeste service. Want u thuis voelen, gaat over meer 
dan temperatuur. U thuis voelen, doet u als u weet dat het 
goed zit.

Naast installatie ook service 
en onderhoud

Goed onderhoud is van levensbelang voor uw 
apparatuur. Volta Limburg garandeert u periodieke 
onderhoudsservice door de beste vakmensen. Zij 
zorgen voor optimale afstelling, ter voorkoming 
van storingen of slijtage van uw apparatuur. Volta 
Limburg staat 7 dagen per week, 24 uur per 
dag voor u klaar, ook in de weekenden en op 
feestdagen mocht er toch een storing optreden.

Merkonafhankelijk en 
ruime keuze uit topassortiment

Volta Limburg geeft u gratis merkonafhankelijk 
advies. Onze productspecialisten adviseren u 
graag over producten die het beste bij uw 
wensen en huishouden passen.

Contact
Heeft u vragen over zonne-energie of andere energiebesparende producten?  
Neem dan contact op met een van onze productspecialisten via onderstaande gegevens: 

Deze en nog veel
meer mooie acties
vindt u op
voltalimburg.nl/
voorjaarsdeals

CV-ketels
Vind de CV-ketel

die bij u past

Isolatie
Ga warmteverlies

tegen

Onderhoud
Voorkom storingen met

onderhoud

Ventilatie
Zorg voor een gezond

leefklimaat

Zonne-energie
Bespaar op uw

energierekening

Warmwatertoestellen
Geisers en boilers


