STAPPENPLAN

VAN QUICKSCAN TOT ZONNESYSTEEM
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DE QUICKSCAN
In de QuickScan bekijken we de potentie van een zonnesysteem voor
uw dak. Wij berekenen uw financieel rendement en ramen de mogelijke
CO2 reductie. Ook maken wij uw bijbehorende investering inzichtelijk
en nemen we u mee door het stappenplan.

GRATIS ADVIES
Wij komen graag bij u langs om de QuickScan toe te lichten en de
mogelijkheden van uw dak te bespreken. De hoofdonderwerpen
tijdens dit gesprek zijn:
Type financiering:
zelf investeren / verhuren van uw dak
Rendement & jaarlijkse opbrengsten
SDE+ beschikking
Verzekeren
Onderhoud & monitoring
Wet & regelgeving

OFFERTE
In deze stap wordt duidelijk in hoeverre een zonnesysteem
op uw dak technisch & financieel haalbaar is. Als het onderzoek naar uw dak is afgerond, ontvangt u op basis van dit onderzoek een offerte met daarin een koop of verhuurovereenkomst.
Het onderzoek bestaat uit:
Analyse van de bouwtekeningen van het pand
Lokale opname
Opstellen legplan en ballastplan
Schaduwanalyse op en rond het pand
Nauwkeurige kostenraming
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START PARTNERSHIP
Na het tekenen van de koop- of verhuurovereenkomst start onze
samenwerking.

INSTALLATIE
Aan de hand van een duidelijke planning en de benodigde voorbereidingen, wordt de installatie uitgevoerd. U zal er geen omkijken
naar hebben, wij ontfermen ons over het gehele proces, van het
aanvragen van eventuele vergunningen, aanpassingen in de meterkast,
tot aan het aanmelden bij de netbeheerder en de RVO. Wilt u toch het
proces op de voet volgen? Dit kan makkelijk met de planning in uw hand.

OPLEVERING, EXPLOITATIE
EN ONDERHOUD
Het zonnesysteem op uw dak is werkzaam!
Vanaf het moment van oplevering wordt er zonnestroom opgewekt levert het systeem zonnestroom en gaat u rendement
maken op uw zonnesysteem.
Wij controleren uw zonnesysteem proactief, zodat u geen
zorgen heeft en u de voordelen van het systeem blijft ervaren.
Mocht er zich een storing voordoen of een onderdeel aan vervanging toe zijn, dan lossen wij dit snel, adequaat en vakkundig
op.
Uiteraard krijgt u ook toegang tot het monitoringsplatform
zodat u altijd live inzicht heeft in de productie van uw zonnesysteem heeft.
Met behulp van een drone zullen wij u voorzien van beeldmateriaal van de installatie en oplevering.
Wij kunnen uiteraard meedenken over de PR van uw zonnesysteem.
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