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ZONNEPANELEN
DE AANTREKKINGSKRACHT

Met zonnepanelen bespaart u fors
op uw energierekening
Gemiddeld besparen klanten van
Sunneroo meer dan €1600,- per
jaar op hun energienota met een
installatie van 12 zonnepanelen van
ieder 410 Wattpiek vermogen.
Zonnepanelen helpen u bij te
dragen aan een betere wereld
Wist u dat ieder geïnstalleerd
zonnepaneel bijdraagt aan een CO2
reductie welke vergelijkbaar is met
het planten van 4 bomen?*
*in vergelijking met elektriciteit uit
steenkoolproductie
Fiscaal voordelig zonder btw
Vanaf 2023 vallen zonnepanelen
onder het 0% tarief en dit jaar
kunnen particulieren de btw in de
meeste gevallen nog terugvragen
bij de Belastingdienst. Onze
servicepartner Solar Fiscaal ontzorgt u hier kosteloos bij .

Nog tot 2025 profiteren van de
salderingsregeling
Nog tot in ieder geval 2025 mag u
de terug geleverde kWh's direct
van de opgenomen kWh's op de
energierekening afstrepen,
Na het afschaffen/afbouw van de
salderingsregeling wordt de
terugleververgoeding naar
verwachting wettelijk vastgelegd
op minstens 80% van de kale
stroomprijs die momenteel circa
€0,42 per KwH bedraagt.
Voordelige financiering
Door uw zonnepanelen te leasen
kunt u met een gedeelte van de
maandelijkse besparing de
investering van de zonnepanelen
aflossen. Zo kunt u zonder eigen
geld aan te spreken, direct
profiteren van een besparing op de
maandlasten. Kijk op
energiesubsidiewijzer.nl welke
regelingen er beschikbaar zijn in uw
gemeente.

HELLO SUNSHINE!

U ziet ze op steeds meer daken verschijnen maar waarom? De keuze voor
zonnepanelen is vrij logisch: u verdient er geld mee én draagt bij aan een beter
milieu. Wij zetten graag de grootste voordelen voor u op een rij:

DE BESTE DEAL VOOR
ZONNEPANELEN!
WAAROM KIEZEN VOOR SUNNEROO?

Sunneroo is erkend installateur (InstallQ) en werkt uitsluitend
met goed opgeleide en gecertificeerde installateurs. Zo weet u
zeker dat uw installatie wordt verricht door échte professionals.
Lokale onderneming actief in Noord-Brabant en Limburg.
Géén verassingen, een vaste prijs voor een compleet pakket.

ENGINEERING OP MAAT MET AAN DE TU
DELFT ONTWIKKELDE REKENMODELLEN
Met ons brede productgamma, ervaren verkoopadviseurs en
slimme simulatiesoftware zijn wij in staat u te voorzien in het best
passende systeemontwerp voor uw situatie en naar uw wens.
Serieel- of parallel geschakeld, glas-glas, white-backsheet of ultra
black? Wij leveren wat u wilt met een ontwerp dat past bij uw
situatie met onafhankelijk advies gegeven door uw persoonlijke
adviseur.

LAAGSTE PRIJS GARANTIE
Heeft u elders exact hetzelfde aanbod gekregen voor een lagere prijs? Leg het
ons voor en wij leggen u het verschil uit of matchen de prijs. Zo bent u zeker dat u
nooit 1 cent te veel betaalt.

We leveren uitsluitend duurzame
materialen van de beste kwaliteit.

Hoge klanttevredenheid met een 9+ waardering
uit 1000+ reviews op The Feedback Company,
Google reviews en Trustpilot.
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U-M3B-410 108H

BI-FACIAL TECHNIEK:
5~30% EXTRA OPWEK
VIA ACHTERZIJDE

Glas glas

paneel!

VOOR- EN ACHTERZIJDE
VAN GEHARD SOLARGLAS
ZEER DUURZAAM

NEDERLANDS MERK EN
SERVICENIVEAU

SUPERIEURE KWALITEIT
Door de bi-faciale techniek van dit zonnepaneel
levert dit zonnepaneel 5 tot 30% meer energie op
in vergelijking met een regulier 410 Wp
zonnepaneel. Bovendien kies je ook direct voor
een esthetisch fraai paneel met een zwart frame
en donkere cellen, tussen de cellen is het paneel
mooi transparant.
Betere weerstand
tegen micro-cracks
Lagere bedrijfstemperatuur

GLAS-GLAS TECHNOLOGIE
Bij glas-glas zonnepanelen zijn de zonnecellen
exact gecentreerd tussen twee lagen gehard
glas. Hierdoor hebben transport, montage,
thermische werking en weersinvloeden zoals
hagel geen vat op de zonnecel waardoor deze
minder kans hebben op mankementen en
minder snel degraderen. Een robuuste keuze!

UITSTEKENDE GARANTIE
Voor de 35 jaar fabrieks- en lineaire
vermogensgarantie (zie grafiek) kun je gewoon
bij Denim Solar in Weesp terecht. Wel zo fijn!

Vermogen: 410 Wattpiek +5~30% bi-facial winst
Type cel: Monokristallijn PERC 182 x 91 mm
Aantal cellen: 108 (6x18)
Afmetingen: 1730 × 1134 × 30mm
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U-M2-415 BW 132H

6X22

HALF CUT CELL
TECHNOLOGIE

CELLEN
25 JAAR LINEAIRE
VERMOGENSGARANTIE

25 JAAR FABRIEKSGARANTIE

BLACK & WHITE PANELEN

HALF CUT CEL TECHNOLOGIE

Black & white panelen hebben een zwart frame
en een witte achterzijde (backsheet). Dit zorgt
voor een lagere temperatuur en daardoor hoger
vermogen. Ze zij het voordeligst qua aanschaf en
hebben daardoor de beste verhouding qua
opbrengsten en kosten. Kijk je portemonnee
eens stralen!

De toegepaste half cut cellen zorgen dat de
stroom een kortere afstand moet afleggen.
Gevolg: minder weerstand en meer opbrengst.
Het paneel is opgebouwd uit 2 secties waardoor
het beter bestand is tegen schaduw. Hierdoor
presteert het optimaal, zélfs wanneer het paneel
gedeeltelijk in de schaduw ligt.

Vermogen: 415 wattpiek
Type cel: Monokristallijn PERC
Aantal cellen: 132
Afmetingen: 1924 x 1038 x 35 mm

Betere weerstand
tegen micro-cracks

Betere schaduw
tolerantie

Lagere bedrijfstemperatuur

25 jaar lineaire
vermogensgarantie

UITSTEKENDE GARANTIE
Voor de 25 jaar fabrieks- en lineaire
vermogensgarantie (zie grafiek) kun je gewoon
bij Denim Solar in Weesp terecht. Wel zo fijn!
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U-M2-405 BB 132H

6X22

HALF CUT CELL
TECHNOLOGIE

CELLEN
25 JAAR LINEAIRE
VERMOGENSGARANTIE

25 JAAR FABRIEKSGARANTIE

ALL BLACK PANELEN
All black panelen hebben een zwart frame en
een zwarte achterzijde (backsheet) en voldoet
aan de hoogste kwaliteitsstandaard. De vele
testen die zowel de componenten als de
zonnepanelen moeten ondergaan waarborgen
deze kwaliteit. Zo bent u zeker van optimale
prestaties gedurende de gehele levensduur van
het product.
Vermogen: 405 wattpiek
Type cel: Monokristallijn PERC
Aantal cellen: 132
Afmetingen: 1924 x 1038 x 35 mm
Betere weerstand
tegen micro-cracks

Betere schaduw
tolerantie

Lagere bedrijfstemperatuur

25 jaar lineaire
vermogensgarantie

HALF CUT CEL TECHNOLOGIE
De toegepaste half cut cellen zorgen dat de
stroom een kortere afstand moet afleggen.
Gevolg: minder weerstand en meer opbrengst.
Het paneel is opgebouwd uit 2 secties waardoor
het beter bestand is tegen schaduw. Hierdoor
presteert het optimaal, zélfs wanneer het paneel
gedeeltelijk in de schaduw ligt.

UITSTEKENDE GARANTIE
Voor de 25 jaar fabrieks- en lineaire
vermogensgarantie (zie grafiek) kun je gewoon
bij Denim Solar in Weesp terecht. Wel zo fijn!
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10
JAAR
GARANTIE

GROWATT OMVORMERS

SIMPEL, BETROUWBAAR, EFFICIËNT
Growatt omvormers staan bekend om
hun strakke design en zeer hoge
omvormingsefficiëntie oplopend tot
maar liefst 98.4%. De omvormers zijn
relatief stil en IP65 gecertificeerd door
hun stof- en waterdichte ontwerp. Ze
hebben een breed werkspanningsbereik
waardoor zij optimaal presteren in
diverse daksituaties. De opbrengstdata
van uw Growatt omvormer houd u
eenvoudig bij via het monitoringsportaal
van Growatt.

Geschikt voor serieel
geschakelde systemen zonder
optimizers óf TIGO optimizers.
Uitstekende betrouwbaarheid
met standaard 10 jaar garantie
voor residentiële omvormers.
Nederlands servicecentrum in
Cappelle aan den Ijssel.
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1-FASE EN 3-FASE OMVORMERS

OMVORMERS

12
JAAR
GARANTIE

OMVORMERS

SOLAREDGE SYSTEEM MET OPTIMIZERS
Solaredge is het best geteste systeem
met power optimizers volgens clean
energy reviews. SolarEdge maakt
gebruik van power optimizers om het
systeem optimaal te laten presteren, ook
wanneer niet alle panelen in gelijke
mate energie opwekken (bijvoorbeeld
door schaduw).
Bovendien heeft
Solaredge een eigen Nederlandse
serviceorganisatie.

PV-omvormers speciaal
ontworpen om te werken met
power optimizers.
Uitstekende betrouwbaarheid
met standaard 12 jaar garantie
(uit te breiden naar 20 of 25 jaar).
Internetverbinding via ethernet
of draadloos.
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POWER OPTIMIZERS

POWER OPTIMIZERS

25
JAAR
GARANTIE

POWER OPTIMIZERS

VERMOGENSOPTIMALISATIE OP PANEELNIVEAU
Speciaal ontworpen om te
werken met SolarEdge
omvormers.

Flexibel systeemontwerp voor
optimaal gebruik van de
beschikbare ruimte.

Tot 25% meer opbrengst.

Gevanceerd onderhoud door
monitoring op optimizer niveau.

Superieur rendement (99.5%).
Verhelpt elk verlies dat ontstaat
door "mismatch" variërend van
producttoleranties tot
schaduwvorming.

Spanningsafschakeling op
paneelniveau voor hoge
brandveiligheid.
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1-FASE EN 3-FASE HYBRIDE OMVORMERS

10

OMVORMERS

JAAR
GARANTIE

Ontdek hier de Huawei Fusion Solar app:

WERELDMARKTLEIDER IN PV OMVORMERS
FUSION SOLAR HYBRIDE OMVORMERS MET ACCU MOGELIJKHEID
Huawei is al meer dan 5 jaar marktleider in
de PV omvormerbranche. Inmiddels is
meer dan 1 op de 5 verscheepte
omvormers wereldwijd een omvormer
van Huawei. Door toevoeging van smart
PV optimizers haalt dit systeem optimale
prestaties ook wanneer niet alle panelen
in gelijke mate energie opwekken
(bijvoorbeeld door schaduw). Bovendien
kunt u rekenen op service en garantie van
een fabrikant met een notatie op nummer
49 (2020) in de Fortune 500 lijst van
grootste bedrijven ter wereld.

Extra veilig
Met actieve vlamboogpreventie
gestuurd door Artificial Intelligence.

Hoger rendement
Tot 30% meer opbrengst door het
gebruik van power optimizers.

Plug & play accu aansluiting
Voorbereid op afbouw van salderingsregeling door plug & play aansluiting voor
het Huawei LUNA accusysteem om
ongebruikte energie op te slaan in een
thuisaccu.
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SMART PV OPTIMIZERS

JAAR
GARANTIE

SMART PV OPTIMIZERS

VERMOGENSOPTIMALISATIE OP PANEELNIVEAU
Speciaal ontworpen om te
werken met Huawei omvormers.

Flexibel systeemontwerp voor
optimaal gebruik van de
beschikbare ruimte.

Tot 30% meer opbrengst.
Verhelpt elk verlies dat ontstaat
door "mismatch" variërend van
producttoleranties tot
schaduwvorming.

Geavanceerd onderhoud door
monitoring op optimizer niveau.
Spanningsafschakeling op
paneelniveau voor hoge
brandveiligheid.
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SMART PV OPTIMIZERS

25

SMART STRING ENERGY STORAGE SYSTEM

JAAR
GARANTIE

HUAWEI SMART STRING ENERGY
STORAGE SYSTEM

LUNA ACCUPACK

10

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Of u er nu direct voor kiest of pas wanneer de terugleversubsidie en salderingsregeling volledig zijn af gebouwd: Met
Huawei bent u klaar voor de toekomst.
Het Huawei thuisaccusysteem koppelt u
aan uw omvormer en smart power sensor
waarna u het systeem eenvoudig instelt
om uw eigen verbruik te maximaliseren.
Door parallel geschakeld accumodules
van 5 kWh per stuk kunt u de oplossing
eenvoudig schalen naar uw energiebehoefte.

Extra veilig
Lithium-Ijzer-Fosfaat
accucellen
bestand tegen hoge temperaturen
en zonder explosiegevaar bij
oververhitting

Bespaar meer op uw energie
Realiseer de hoogste besparing per
kWh door zelf uw opgewekte
stroom te gebruiken.

Plug & play accu aansluiting
Het Luna accupack is eenvoudig achteraf
te plaatsen op uw residentiële hybride
Huawei omvormer.
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VALKPITCHED SLIMLINE
VOOR SCHUINE DAKEN

WINDVAST EN MOOI AFGEWERKT MET
SOLARSTELL CONNECT
Door de onderconstructie van de
panelen onderling te koppelen en door
de toe-passing van uit Magnelis staal
vervaardigde
windkeringen
is
het
systeem lichtgewicht, windbestendig en
fraai afgewerkt. Ook is het systeem
volledig geaard voor een optimale
veiligheid en wordt het maatschappelijk
verantwoord geproduceerd door een
Nederlands
maakbedrijf
met
medewerkers die een afstand tot de
arbeidsmarkt hebben. Solarstell geeft
maar liefst 20 jaar fabrieksgarantie op de
materialen.

Met de bevestigingsconstructies van het
Nederlandse familiebedrijf van der Valk
Solar, hebben we een beproefde en
gecertificeerde montagewijze voor bijna
ieder dak. Met verstelbare dakhaken
kunnen
we
elke
panlat-dakpan
combinatie aan. Daarnaast hebben we
ook voor schuine bitumen-, golfplaat- en
staaldaken een oplossing waarmee uw
zonnepanelen veilig en vakkundig
kunnen worden gemonteerd. Om dit te
onderstrepen is het montagemateriaal
uitgebreid gecertificeerd middels een
wind tunnel test volgens NEN 7250:
2014; NEN-EN 1990: 2011; NEN-EN 19911-4: 2011 en geeft van der Valk minimaal
10 jaar fabrieksgarantie op hun
montagemateriaal.

PLAT DAK MONTAGE

SOLARSTELL CONNECT
VOOR PLATTE DAKEN
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MONTAGEMATERIALEN

DAKHAKEN VAN HET
NEDERLANDSE VALK

BTW TERUGGAVE DOOR SOLAR FISCAAL

Om de btw terug te krijgen zijn er een aantal administratieve handelingen
noodzakelijk. Onze partner Solar Fiscaal verwerkt de registratie bij de
Belastingdienst, verzorgt de administratie, de btw-aangiften, de vrijstelling en de
teruggaaf. Wel zo fijn! Deze dienst is kosteloos voor klanten van Sunneroo.
Let op! Bent u reeds ondernemer (eenmanszaak) of heeft u al eerder zonnepanelen
geplaatst? Dan gelden voor u waarschijnlijk andere regels. Neem contact op met
support@solarfiscaal.nl voor passend advies vooraf.

SUNNEROO CARE
Waar de fabrieksgarantie ophoudt, gaat Sunneroo Care verder.
Met Sunneroo Care bent u ook gedekt voor de afhandeling van de fabrieksgarantie.
Normaal gesproken wordt u bij vervanging van materialen ook binnen de
fabrieksgarantie geconfronteerd met daarmee gepaard gaande verzendkosten,
voorrijkosten, arbeidskosten en overige afhandelingskosten. Met Sunneroo Care
bent u verzekerd van een gratis monteur op locatie zo lang de fabrieksgaranties de
materiaalvervanging dekken. Met Sunneroo Care kunt u dus jarenlang zorgeloos
genieten van uw zonnepanelen.

SUNNEROO ONTZORGD

Omdat zonnepanelen de niet opgebruikte energie
terugleveren aan het net, levert u fiscaal gezien
een belaste prestatie. Dit heeft voor particuliere
zonnepanelen bezitters het voordeel dat de
betaalde btw (minus het wettelijke forfait) in de
meeste gevallen teruggevraagd kan worden bij de
Belastingdienst.

WIJ WERKEN MET:

VRAGEN?
Onze vriendelijke klantenservice is er om u te helpen.
Sunneroo is groot geworden door klein te blijven met haar
regionale focus op Limburg en Noord-Brabant. Bij Sunneroo zijn
onze klanten geen nummertje.
Roy, Alexandra, Sophie, Aaron en Marcel zijn dagelijks tijdens
kantooruren bereikbaar op 085-004 3810 of via e-mail op
klantenservice@sunneroo.com.
Graag tot snel!

WIJ WERKEN MET

KEURMERKEN EN CERTIFICERINGEN:

