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Bespaar op uw 
energierekening 
met zonnepanelen 
van Soltecs



Advies     

Jaarlijks realiseren we een groot aantal uiteenlopende 

projecten en daarnaast beschikken we over een enorme 

schat aan kennis binnen ons vakgebied. Hierdoor zijn we in 

staat om voor elk daktype een passende oplossing te bieden. 

We beperken ons niet alleen tot het leveren en installeren 

Klantspecifiek plan     

‘Wat kost het me en wat levert het systeem mij op?’ zijn de 

eerste vragen die u zichzelf stelt wanneer u zonnepanelen 

overweegt. Het antwoord hierop is voor elke klant verschillend, 

want iedere situatie is uniek. Ongeacht de omvang van een 

project, bekijken we de situatie nauwkeurig en maken we 

áltijd een plan dat geheel op úw situatie is afgestemd. 

Standaard pakketten kennen wij niet. Geen enkel dak of 

meterkast is immers hetzelfde. Eén ding is zeker: we zetten 

alles op alles om u de beste kwaliteit/rendement/prijs-

verhouding te bieden.

Soltecs investeert in een groene toekomst 

en stimuleert u om dat ook te doen. We helpen 

particulieren en bedrijven om de energie van 

de zon optimaal te gebruiken met behulp van 

zonnepanelen.Soltecs geeft u daarin graag 

advies en biedt zich aan als leverancier en 

installateur van uw zonnepanelen. 
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van de zonnepanelen; een rendabele installatie begint met 

deskundig advies. We zijn daarin betrouwbaar, degelijk en 

kritisch, omdat we kwaliteit en maatwerk willen leveren. 

Daarnaast staan we bekend om het feit dat wij uitstekend 

met onze klanten meedenken. Kiest u voor polykristallijne

panelen met een zilveren omlijsting of gaat u voor 

monokristallijne panelen met een zwarte omlijsting? 

We laten u graag met eigen ogen het verschil zien.  

Veilige aansluiting     

Dankzij onze elektrotechnische achtergrond bent u verzekerd 

van een veilige aansluiting van uw zonnepanelen op het 

energienet. Uw systeem wordt volgens de geldende normen 

geïnstalleerd door vakbekwame installateurs met álle 

benodigde kennis in huis om u de service te verlenen die 

u mag verwachten. Wij leveren uitsluitend zonnepanelen 

van gerenommeerde fabrikanten en kiezen alleen voor 

kwalitatief hoogwaardige materialen.



Monitoring en onderhoud

Een handige tool is het uitlezen van de opbrengsten van 

uw installatie op uw pc, tablet of smartphone. Als het gaat 

om onderhoud hebben uw zonnepanelen relatief weinig 

verzorging nodig. Het is noodzakelijk om het systeem 

jaarlijks te laten reinigen; een klus die we graag voor u 

uitvoeren. Daarbij controleren we uw installatie op defecten, 

lezen we de omvormer uit op storingen en controleren we 

de opbrengsten. 

Zakelijk kiezen voor zonnepanelen

Steeds meer ondernemers handelen vanuit de duurzame 

gedachte en kiezen voor zonnepanelen om het maatschap-

pelijke imago van hun organisatie te versterken. Vindt u 

het ook belangrijk dat diverse publieksgroepen een positief 

beeld hebben van uw organisatie? Zonnepanelen zijn 

een verantwoorde investering met een prima financieel 

rendement. En een mooie bijkomstigheid: in veel gevallen 

profiteert u van fiscaal voordeel.
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Rendement

Met de energieproducten van Soltecs bespaart u direct op 

uw energierekening. Doordat de terugverdientijd vele malen 

korter is dan de levensduur van de producten, zijn zonnepanelen 

een goede investering. Heeft u er al bij stilgestaan dat ze 

ook een positief effect hebben op de waarde van uw woning 

of bedrijfspand?

De prijs van elektriciteit blijft maar stijgen, gemiddeld met 7 

procent per jaar. Daarentegen zijn de kosten van zonnepanelen 

de laatste jaren spectaculair gedaald. Omdat u teruggeleverde 

stroom één op één mag verrekenen met verbruikte stroom 

(salderen), is zonnestroom goedkoper dan stroom van uw 

energieleverancier. Hiermee is de terugverdientijd van 

zonnepanelen momenteel ongeveer 6 tot 8 jaar.

Fiscaal voordeel 

Wist u dat het voor particulieren mogelijk is om de btw op 

zonnepanelen terug te vragen? Het gaat hierbij om de btw 

van uw gehele installatie, inclusief arbeid. Dit zorgt voor een 

nóg kortere terugverdientijd van uw systeem. Ook bedrijven 

profiteren in veel gevallen van fiscaal voordeel bij de aanschaf 

van zonnepanelen.

Klant aan het woord

“Na tal van offertes en gesprekken met misschien wel zes 

verschillende leveranciers had ik het meeste vertrouwen 

in Soltecs. Dit is de leverancier die er met kop en schouders 

bovenuit steekt. Het belangrijkste is voor mij het rendement. 

Binnen zeven jaar heb ik mijn zonnepanelen terugverdiend.” 
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Vragen & contact
Soltecs is de totaalleverancier voor uw zonnepanelen. 
Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? 
Neem vrijblijvend contact met ons op, dan leggen we 
het u graag uit.


