
Zonnefabriek gebruikt dezelfde software 
als veel andere bedrijven om op basis van 
Google maps beelden een inschatting te 
maken van de situatie op uw dak. Meestal 
is deze inschatting echter niet waterdicht 
en is de situatie in werkelijkheid anders. 
Dit is één van de redenen dat wij op
locatie langskomen.

• We luisteren naar uw wensen én geven advies.
• We meten het dak: wat zijn de exacte maten en hoeveel panelen kunt u 

kwijt?
• We bepalen de beste kabelroute vanaf de zonnepanelen naar de omvormer 

en vanaf de omvormer naar de meterkast.
• We doen een schaduwanalyse.
• We berekenen uw financieel rendement.
• We geven uitleg over het online monitoren van uw zonnepanelensysteem.

Voordelen van een adviesgesprek aan huis

w Offerte op maat? Software niet waterdicht

w Welke informatie vergaren wij tijdens een huisbezoek?

Waarom is er bij Zonnefabriek een huisbezoek nodig voor een offerte op maat 
en versturen wij geen offertes aan de hand van Google Maps beelden?

Adviesgesprek aanvragen

https://www.zonnefabriek.nl/onze-diensten/advies-en-offerte/


• Geen verassingen tijdens de installatie. Door het meten van het dak, en het 
bespreken en nalopen van de mogelijke kabelroutes, is de kans op 

 complicaties tijdens de installatie minimaal.
• Goed advies en eerlijke en heldere uitleg over wat men kan 
 verwachten op en in het huis. Zo kunnen we er zeker van te zijn dat het 

meest geschikte systeem wordt aangeleverd.
• Door alles ter plaatse door te nemen kunnen we een exacte opbrengst-
 berekening op jaarbasis doen.
• U krijgt een uitgebreide uitleg over de werking van zonnepanelen.

“Wij waren specifiek op zoek naar een bedrijf dat 
ons aan de keukentafel wegwijs maakt in het woud 
van zonnepanelen. Het fijne hiervan is dat je meteen 
een offerte krijgt die klopt. Bovendien is het ook fijn 
om een gezicht te hebben bij het bedrijf van wie je 
zonnepanelen koopt en rechtstreeks vragen kan 
stellen aan iemand die meedenkt.”

 - Daan en Marieke Kerremans, Veldhoven

Onze klanten ervaren het bezoek aan huis doorgaans als erg positief. Wij horen 
vaak terug van onze klanten dat de werkwijze van Zonnefabriek juist de doorslag 
gaf om voor ons te kiezen. Hieronder een aantal ervaringen op een rijtje. 

“Twee andere leveranciers hebben wij ter 
vergelijking ook een offerte laten uitbrengen. 
Deze namen niet de moeite voor een adviesgesprek 
en brachten ongezien hun offerte uit. Het feit dat 
Zonnefabriek wilde langskomen, samen met de 
kwaliteit en de 25 jaar productiegarantie op
SunPower panelen hebben ons doen besluiten
om te kiezen voor Zonnefabriek.”

 - Ed en Rinske Molenaar, Vries

w Welke informatie vergaren wij tijdens een huisbezoek?

w Ervaringen van onze klanten
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