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Het Energieteam dat bewoners van Dieren-NO helpt bij het verduurzamen van hun woning 

 

E-mailadres: Verbuursamen@dierennoordoost.nl     03-11-2021 

 

 

Informatiefolder zonnepanelen 

 

Leverancier  
Independent Solar Systems  

Paderbornstraat 4 

7418 BP Deventer 

Tel. +31 570 510 247 

E-mail: info@independentsolarsystems.nl 

 

Zonnepanelen en omvormers 
Standaard worden geleverd de volledig zwarte 365 Wp monocristallijn panelen van het merk  

Phono Solar met GoodWe omvormers. Andere mogelijkheden zijn op aanvraag ook beschikbaar. 

 

Prijzen 

De prijzen van zonnepanelen zijn sinds het begin dit jaar met ruim 25% gestegen vanwege de 

containercrisis en verder gaan alle onderdelen regelmatig in prijs omhoog. Daarom is er op dit 

moment geen prijslijst beschikbaar, omdat de leverancier niet weet met welke prijzen hij moet 

rekenen. Het is alleen mogelijk om een offerte voor een concrete situatie aan te vragen. Deze  

offerte is dan 30 dagen geldig.  

 

Uitgangspunten: 

-  Prijzen inclusief 21% btw. op het materiaal en de montage.  

-  Alleen geldig voor deelnemers die zich in hebben geschreven bij Verbuursamen Dieren NO.  

-  Montageprijzen gelden onder standaardvoorwaarden.  

-  De systeemconfiguraties zijn indicatief; elke andere configuratie vanaf 2 panelen is mogelijk.   

   Afwijkende configuraties liggen op of rond de prijzen van de dichtst bijkomende systemen.  

-  Het standaardpaneel is Phono Solar 365 Wp monocristallijn zwart met GoodWe omvormer.  

   Prijzen andere merken op aanvraag.  

-  PV-systemen zijn incl. zonnepanelen, omvormer, montagemateriaal en bekabeling.  

-  Bedrag na btw-teruggave is exclusief het belastingdienstforfait van € 20,- tot € 140,-.  
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Prijzen 

 
Schuin dak systemen met Phono Solar 365 Wp zwart en GoodWe omvormer,  
Incl. montage t/m de meterkast en internetverbinding omvormer  
 
Aantal 
panelen 
 

Wp kWh/jr * € incl. btw  € / Wp Na btw-
teruggave 

6 panelen  2.190 Wp 2.000 Op aanvraag    
8 panelen  2.920 Wp 2.675 Op aanvraag   
10 panelen  3.650 Wp 3.330 Op aanvraag   
12 panelen  4.380 Wp 4.000 Op aanvraag   
16 panelen ***  5.840 Wp 5.330 Op aanvraag   
20 panelen ***  7.300 Wp 6.650 Op aanvraag   
 

 

* Opbrengstschatting bij oriëntatie tussen Zuidwest en Zuidoost, hellingshoek tussen 20 en 50 

graden en onbeschaduwd. 

*** Systemen met 3-fase omvormer!  

Platdak systemen; meerprijs + € 0,08/ Wp  

Zonnepanelen monokristallijn Phono Solar 375 Wp: op aanvraag  

Prijzen afwijkende zonnepanelen, omvormers en montagesystemen: op aanvraag 

 

Technische informatie: 

In onderstaande productbladen zijn de diverse producten beschreven: 

 

 Productblad Phono Solar 350-370 Wp HE PERC M4 BLACK 

 Productblad Esdec Click FitEvo 

 Productblad GoodWe-XS 

 Productblad GoodWe-DNS 

 Productblad GoodWe-KDT 

 

U kunt deze productbladen downloaden op de webpagina waar u deze informatiefolder over 

zonnepanelen heeft aangeklikt. 

 

Subsidie / leningen 

Zie hiervoor de afzonderlijke informatiefolder van Verbuursamen ‘Subsidies en leningen 

energiemaatregelen’. 

 

Aanvraag 
Indien u gebruik wilt maken van deze actie dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen 

naar het Energieteam Verbuursamen Dieren N-O verbuursamen@dierennoordoost.nl. 

Het Energieteam meldt u dan aan bij de leverancier en vervolgens neemt die contact met u op voor 

een offerte op afstand en evt. een bezoek ter plaatse. De verdere contacten en de verrekening van 

de kosten verloopt rechtstreeks tussen u en de leverancier. 

Bij eventuele problemen of discussies kunt u advies vragen bij het Energieteam Verbuursamen 

Dieren Noordoost. 
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