
Wek thuis ook je eigen energie op met 
zonnepanelen. Essent regelt het van A tot Z.  
Ontdek wat zonnepanelen op jouw dak kosten  
én opleveren. Kijk op essent.nl/zon

a   Advies  
Onze deskundigen adviseren 
u telefonisch hoeveel  

panelen u het beste kunt aanschaffen, 
wat de kosten zijn én wat het u  
oplevert. Vraag direct een  
advies gesprek aan

B BTW terugvragen  
U mag de btw op de  
aanschaf en installatie  

van zonne panelen terug vragen.  
Bij Essent krijgt u gratis hulp van 
fiscale specialisten. 

C Cellen  
Een zonne paneel bestaat 
uit zonnecellen. Wat  

gemaakt is van een materiaal dat  
alleen stroom geleidt als er licht op 
valt. Bekijk hoe zonnepanelen 
werken

D Dak  
Bent u benieuwd of uw dak 
geschikt is voor zonne

panelen? Doe online de Zonne
panelenCheck en u weet het direct.

E Efficiëntie  
Dit gaat om de opbrengst 
van zonnepanelen en heeft 

twee betekenissen: hoeveel zonlicht 
er omgezet kan worden in energie óf 
hoeveel de panelen financieel ople
veren. Bereken de opbrengst van 
uw zonnepanelen

F Felle zon  
Een felle zon betekent niet 
dat uw zonnepanelen beter 

presteren. Zonnepanelen presteren 
namelijk beter als de temperatuur 
niet al te hoog is. Bekijk welke 
maand het meeste oplevert

K Keuze  
U kunt bij Essent kiezen uit 
drie type zonne panelen: 

Budget, Comfort en Premium. De 
zonne panelen verschillen in prijs en 
vermogen. Vergelijk onze panelen

P PV-paneel  
Een zonnepaneel bestaat  
uit een groot aantal foto

voltaïsche cellen, die zonlicht om
zetten naar energie. Zonnepanelen 
worden daarom ook wel PVpanelen 
genoemd. Meer over PVpanelen

U Upgrade  
U profiteert bij Essent nu  
tijdelijk van een gratis upgrade 

van Budget zonnepanelen naar 
Comfort en van Comfort naar  
Premium. Bekijk de voorwaarden 

Z ZonnepanelenCheck  
De ZonnepanelenCheck is 
een speciale tool waarmee  

u online in 2 minuten een indicatie 
heeft hoeveel zonnepanelen op uw 
dak kosten én opleveren. Ook weet u 
meteen hoeveel zonnepalen er op uw 
dak passen en krijgt u een indicatie 
van de terugverdientijd. Doe de 
ZonnepanelenCheck!

G Garantie  
U krijgt bij Essent de  
volgende garanties: 2 jaar 

op de installatie, 10 jaar op zonne
panelen + omvormer en 25 jaar  
rendementsgarantie.

L Legplan  
Om optimaal gebruik te  
maken van uw dak, maken 

wij eerst een legplan. Hierin ziet u 
precies hoe de panelen op uw dak 
geplaatst worden.

Q Quality check  
Alle panelen bij Essent  
ondergaan een kwaliteits

controle als ze uit de fabriek komen. 
Hiermee garanderen wij dat er 
Akwaliteit panelen op uw dak  
komen te liggen.

V Verlies  
Als er schaduw op uw  
panelen valt, dan kan er 

verlies in opbrengst optreden. Door 
Power Optimizers te gebruiken,  
beperkt u dit verlies en behoudt u 
optimaal rendement.

H Hoeveel  
Op een gemiddeld dak pas
sen 10 –11 zonne panelen. 

Wilt u weten hoeveel panelen er op 
uw dak passen? Doe de Zonnepa
nelenCheck!

M Mono kristallijn  
Wij bieden via onze 
service partner mono  

kristallijn zonnepanelen aan. Deze 
panelen zijn vooral populair, omdat 
ze mooi en efficiënt zijn. 

R Rendement  
Wist u dat het rendement  
op zonnepanelen momenteel 

veel hoger is dan bij een spaar
rekening? Bovendien gaan zonne
panelen zeker wel een jaar of dertig 
mee. Een goede investering dus. 
Rendement zonnepanelen

W Wattpiek  
Het aantal Wattpiek 
geeft het elektrisch  

vermogen van een zonnepaneel aan 
en is dus een handige manier om 
zonne panelen met elkaar te vergelijken. 
Hoe hoger het aantal Wattpiek, des 
te hoger het vermogen. 

I Installatie  
De installatie wordt uitgevoerd 
door onze deskundige service

partners. Binnen een dag liggen de 
zonnepanelen op uw dak en u wekt 
gelijk uw eigen stroom op. 
 Zo werkt de installatie

N Nederland  
Steeds meer Nederlanders 
besluiten om zonne panelen 

te nemen. Circa 250.000 huishou
dens hebben al panelen op hun dak 
(juli 2015).

S Subsidie  
Er bestaan verschillende  
subsidieregelingen voor de 

aanschaf van zonne panelen. Met de 
scherpe allesinéén prijs bij Essent, 
zijn zonne panelen ook zonder  
subsidie een rendabele investering.  
Alles over subsidie

X X jaar  
In hoeveel jaar u de zonne
panelen heeft terugverdiend, 

hangt af van de aanschafprijs én de 
stroomprijs van uw energie leverancier. 
Via de ZonnepanelenCheck  
ontvangt u in slechts 2 minuten een 
schatting van uw terug levertijd.

J Jaaroverzicht   
Na een jaar ziet u in een  
speciale app precies hoeveel 

eigen stroom u heeft opgewekt, 
hoeveel u heeft verbruikt en hoeveel 
u heeft bespaard. De servicepartner 
laat u na de installatie van uw 
zonne panelen zien hoe de app  
precies werkt.

O Optimizer  
Een Optimizer vergroot de 
opbrengst van elk afzon

derlijk zonnepaneel. Zo voorkomt u 
opbrengstverlies en bespaart u vaak 
nóg meer op uw energiekosten. 
 Alles over Power Optimizers

T Teruglevering  
Levert u meer stroom terug 
dan u verbruikt? Dan krijgt u 

van Essent momenteel 8,00 cent 
per kWh, exclusief energie belasting, 
opslag duurzame energie en btw. 
Aanmelden teruglevering

Y Youtube  
Op Youtube vindt u  
een filmpje waarin wij  

u alles uitleggen over zonne panelen 
en de voordelen.
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