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Wie zijn wij?

IkWordGroen is een ervaren zonnepanelen- en besparingsinstallateur,
gevestigd in Limburg. Sinds 2009 zijn wij actief binnen de duurzame
energiebranche. Wij verzorgen en leveren o.a. zonnepaneel installaties en
infraroodverwarming. In deze periode hebben wij veel ervaring opgedaan met
verschillende zonnepanelen installaties en andere energiebesparende
producten. Wij weten hoe het moet, maar bovendien ook hoe het niet moet.
Sinds onze start hebben zonnepanelen in Nederland een vogelvlucht
genomen, van enkele panelen per jaar tot honderdduizenden panelen welke
jaarlijks in ons land geïnstalleerd worden. Door deze groei is de diversiteit aan
aanbieders enorm gestegen. Hierdoor zijn de prijzen en de kwaliteit vaak onder
druk komen te staan. Wij zijn echter altijd vast blijven houden aan onze eerste
doelstelling; hoogwaardige zonnepanelen systemen leveren en installeren, het
liefst van Europese herkomst. Over 20 jaar zien wij u namelijk ook nog graag
als een tevreden klant.

Wij willen graag samen met u tot de meest geschikte oplossing komen voor
uw dak. Wij houden rekening met diverse omgevingsfactoren, denk daarbij
aan het daktype, schaduw, esthetische waarde en de opbrengst. Tijdens het
ontwerp houden wij niet alleen rekening met de technische eigenschappen.
Ook de esthetische eigenschappen zijn van groot belang. Het is ons streven
om niet alleen de zonnepanelen optimaal te laten functioneren maar de
zonnepanelen ook een waardevolle aanvulling te laten zijn voor uw woning
of bedrijfspand. Voor alle type zonnepanelen installaties kunt u bij ons terecht.
Voor zowel de zakelijke als particuliere klanten in Limburg hebben wij diverse
oplossingen om het hoogst mogelijke rendement uit een installatie te halen.
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Salderen

Salderen doet u wanneer overtollige energie terug
wordt geleverd aan het openbare
elektriciteitsnetwerk.  Levert u op jaarbasis minder
elektriciteit terug dan dat u afneemt, dan is uw
energieleverancier wettelijk verplicht de stroom die
u teruglevert te verrekenen met de stroom die u
afneemt.   De hoogte van de teruglevering-
vergoeding verschilt per leverancier. In de zomer
leveren de zonnepanelen vaak meer energie op dan
dat u daadwerkelijk verbruikt. Deze energie wordt
geregistreerd door de elektriciteitsmeter (of bij een
draaischijfmeter draait deze terug). Aan het einde
van het jaar wordt de teruggeleverde energie
afgetrokken van het totale verbruik en betaalt u
slechtst het verschil. Enkel de vastrechtkosten
kunnen niet worden gesaldeerd. Raadpleeg voor
meer informatie uw huidige energieleverancier.

 Salderen
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BTW-teruggave
In Nederland kunt u de BTW terugvorderen bij de aanschaf van een
zonnepanelen installatie. Als u zonnepanelen aanschaft en energie levert aan
uw energieleverancier, bent u ondernemer voor de BTW. U kunt bijna het
gehele bedrag aan BTW terugvorderen. Door deze terugvordering wordt de
terugverdientijd aanzienlijk verkort. Wij helpen u graag bij de BTW-teruggave.
U kunt voor meer informatie terecht op de website van de belastingdienst.

Volledig ontzorgd
U wordt volledig ontzorgd. IkWordGroen regelt alles, denk daarbij aan de
BTW-teruggave, financieringsaanvraag of het afsluiten van een verzekering.
Na het plaatsen van de zonnepanelen laten wij uw woning of bedrijfspand
weer netjes en verzorgd achter.

Ervaring
IkWordGroen heeft sinds 2009 ervaring met het berekenen en monteren van
zonnepanelen. Er is veel kennis opgedaan met verschillende technieken en
daken. Alle berekeningen worden volgens de norm opgesteld.
Opbrengstcalculaties worden door ons berekend en opgesteld met speciaal
voor ons ontwikkelde zonnepanelen software.

Niet de goedkoopste wel de beste
Het leveren en installeren van zonnepanelen die langdurig duurzame energie
opwekken is ons streven. Goedkope materialen aanbieden kan iedereen, wij
vinden het belangrijk dat uw zonnepanelen ook over 30 jaar nog net zo mooi
en net zo goed functioneren als in de eerste week. Derhalve zullen wij niet de
goedkoopste zijn maar wel een goede keuze voor u en uw pand.

Onze service
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Welke zonnepanelen moet ik kiezen?
IkWordGroen adviseert om Europese zonnepanelen aan te schaffen. De meerprijs bedraagt in de meeste gevallen niet meer dan 10% ten opzichte
van Aziatische zonnepanelen terwijl de opbrengst duidelijk meer is over zijn totale levensloop. De kwaliteit van Europese zonnepanelen is daarbij
ook beter als zonnepanelen uit Azië. Bij schuine daken wordt meestal gekozen voor zwarte mono of dunnefilm zonnepanelen. Voor platte daken
is poly-kristallijn een veelvoorkomende keuze.

Mono zwart Poly zilver/wit CIS dunnefilm

Verschillende zonnepanelen
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Mono zwart
Hoogste vermogen per m2 - mooi uiterlijk

● Diepzwart

● Vermogens tot 333Wp

● Onopvallend

● Geproduceerd in Duitsland of elders in Europa

Mono-kristallijn
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Poly blauw/zilver
Wanneer aanzicht minder belangrijk is

● Vermogens tot 265Wp

● Meest toegepast op platte daken

● Beste vermogen/rendement verhouding

● Geproduceerd in Duitsland of elders in Europa

Poly-kristallijn
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Glas-Glas zonnepanelen
De nieuwe trend zijn glas-glas zonnepanelen. Het
voordeel is een extreem hoge bescherming van de
zonnecel aan zowel de vóór- als achterzijde. Uit testen
is gebleken dat het rendement van glas-glas
zonnepanelen hoger blijft dan bij normale of
conventionele zonnepanelen. De productgarantie is dan
ook 30 jaar op zowel het product als het vermogen. Het
rendement is maar liefst 87% na 30 jaar.
De aanschafprijs is wellicht hoger, op termijn verdient
u deze meerprijs zeker en wel terug. Glas-glas
zonnepanelen zijn zowel in mono als poly-kristallijn
leverbaar.

Glas-Glas zonnepanelen
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CIS dunnefilm
Het hoogste rendement voor uw investering

● Diepzwart zonder randen

● Geen vuilophoping

● Beste vermogen/rendement verhouding

● Hoogwaardige kwaliteit

CIS dunnefilm

10



www.ikwordgroen.nl

11

● Volledig zwart
●Beste opbrengst

●Klemmen achterkant
●Hoge stabiliteit

●Geen frame
●Geen vuilophoping
●De mooiste oplossing

●Minder oriëntatie gevoelig
●Lage invloed temperatuur

De voordelen van CIS dunnefilm zonnepanelen
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Solar Edge
Alle zonnepanelen werken onafhankelijk

● Tot 25% meer opbrengst

● De beste oplossing bij schaduw

● Monitoring op zonnepaneelniveau

Serie omvormer
Wanneer er geen schaduw is

● Voor platte- of vrijliggende daken

● Lagere investering vooraf

● Minder techniek op het dak

Omvormers
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Garantie
Op zonnepanelen en toebehoren
worden zeer lange garanties tot wel
30 jaar geboden. Het is daarom
belangrijk om te weten wie deze
garantie geeft en waar u aanspraak
kunt maken. Bij de oplevering van
uw zonnepanelen ontvangt u een
uitgebreid garantiecertificaat

Afdichting
Bij de meeste zonnepanelen zorgt
het frame voor de afdichting tussen
alle componenten. Afdichten kan
met rubber of met kit worden
gedaan. Het afdichten met rubber
is de beste oplossing. Kit gebaseerd
op siliconenbasis wordt hard
waardoor op termijn scheuren
kunnen ontstaan.

Montagemateriaal
Bevestiging van de zonnepanelen
kan met schuif- of schroefhaken. In
99% van de situaties wordt dit met
schroefhaken gedaan. Hierdoor
komt er geen druk op de dakpan te
staan waardoor lekkage aan het dak
op lange termijn wordt voorkomen.

Afdichting, garantie en montage
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Vermogensgarantie is zoals de naam al aangeeft de garantie op het
vermogen van het zonnepaneel na een bepaalde tijd. Normaal is 90%
van het vermogen na 10 jaar en 80% na 25 jaar de standaard garantie.
Bij de meeste zonnepanelen welke IkWordGroen aanbiedt, wordt er
een lineaire garantie aangeboden. Dat wil zeggen dat het
zonnepaneel in het eerste jaar 2,5% mag afwijken en de
daaropvolgende jaren maximaal 0,7%. Bij glas-glas zonnepanelen is
deze garantie nog langer. Door een betere bescherming van de
zonnecel is de degradatie slechts 13% over een totale periode van
30 jaar.

Vermogensgarantie

14



www.ikwordgroen.nl

15

Is mijn dak geschikt?
Bijna elk dak is geschikt voor zonnepanelen. Zonnepanelen
functioneren het beste wanneer deze op het zuiden zijn gericht. Toch
zijn daken gericht op het oosten of westen ook geschikt om
zonnepanelen te plaatsen. Het rendement is ongeveer 10-25% lager,
afhankelijk van de gekozen zonnepanelen en de hellingshoek.

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?
Niet het aantal zonnepanelen is belangrijk. De belangrijkste vraag is
hoeveel de zonnepanelen in uw situatie moeten opwekken. De
opbrengst op jaarbasis moet ongeveer gelijk zijn met het verbruik dat
u jaarlijks heeft. In Nederland mag u salderen, dat betekent dat u de
energie die in de zomer wordt opgewekt, in de winter mag gebruiken.

Heb ik een vergunning nodig?
In de meeste gevallen is er geen (omgevings-)vergunning nodig voor
de plaatsing van zonnepanelen. Soms is er wel een vergunning nodig,
bijvoorbeeld voor monumenten en beschermde stads- of
dorpsgezichten. U kunt navraag doen bij uw gemeente of
www.omgevingsloket.nl raadplegen.

Kan ik subsidie aanvragen?
Het is niet meer mogelijk om als particulier subsidie aan te vragen om
zonnepanelen te kopen. Sommige gemeenten hebben een eigen
subsidiepot voor particulieren voor de aanschaf van zonnepanelen.
Op de website van energiesubsidiewijzer kunt u erachter komen of er
in uw gemeente subsidie of leningen worden verstrekt.

Zie voor meer veelgestelde vragen www.ikwordgroen.nl

Veelgestelde vragen
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Ridder Hoenstraat 182
6433EH Hoensbroek

Tel:  045-5690525
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