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Productfiche Zonnepanelen 

• Heeft u interesse in zonnepanelen op uw gebouwen, maar weet niet of uw daken geschikt 
zijn?  

• Of weet u niet welke installateurs de beste kwaliteit bieden?  

• Of heeft u eigen budget, maar wilt zich liever niet bezig houden met de aanbesteding? 

Dan heeft VEB de oplossing voor u!  

Wij werken als aankoopcentrale. U moet dus zelf geen aanbesteding meer doen en bent volledig in 
regel met de wet overheidsopdrachten. Verder heeft het VEB de kwaliteitsscreening  van de juiste 
zonnepanelen voor u gedaan en zorgt het VEB voor een zowel juridisch als technisch waterdichte 
dienstverlening. Ontzorging van A tot Z kortom. 

Als u niet weet of uw dak geschikt is, geen probleem. We starten met een gratis 
haalbaarheidsstudie. U neemt dus geen enkel risico. Vervolgens krijgt u een ontwerp met 
gedetailleerde studie en raming voor de plaatsing van uw zonnepanelen, eveneens gratis. Hierna 
gaan we over tot de effectieve plaatsing van de installatie, met kwaliteitsborging, voorlopige 
oplevering en definitieve oplevering. Monitoring is standaard inbegrepen, ook bieden we optioneel 
een onderhoudscontract met prestatiegarantie aan. 

Uitgebreide standaard garanties 

• Tot 25 jaar productgarantie op zonnepanelen, voor 80% opbrengst na 25 jaar. 

• Een standaard all-in garantie van 10 jaar op het correct functioneren van de installatie. 

• Een optionele prestatiegarantie bij het afsluiten van een jaarlijks onderhoudscontract voor 
een optimale ontzorging. 

Doorlooptijden 

• De haalbaarheidsstudie inclusief het plaatsbezoek krijgt u binnen de 20 werkdagen. 

• Voor het ontwerp moet u ook 20 werkdagen rekenen, plus, als nodig, de doorlooptijd van de 
stabiliteits- en netstudie van de netbeheerder. 

• Binnen de 50 dagen na het goedgekeurde ontwerp worden uw zonnepanelen geïnstalleerd. 

• Bij de voorlopige oplevering begint de garantieperiode van tien jaar te lopen. 

• Minstens een jaar naar de voorlopige oplevering vindt de definitieve oplevering plaats. 

Monitoring en onderhoud 

VEB voorziet een monitoringstool met uitgebreid dashboard via de fabrikant van de omvormers van 
uw zonnepanelen. U krijgt dus perfect inzage in de opbrengsten en rendabiliteit van uw installatie. U 
kiest zelf of u gaat voor het optionele onderhoudscontract, inclusief opbrengstgarantie. Naast het 
jaarlijkse onderhoud volgt de installateur hierbij proactief de installatie op. Hij neemt contact op bij 
een daling van uw rendement en zorgt dat het probleem binnen vastgelegde termijnen opgelost 
wordt. 

Bestel nu uw gratis haalbaarheidsstudie 

https://efficientie.veb.be/

