
 
 
 
Aanmeldingsformulier 
 

Zonnepanelenactie Bunders/Dotterveld 
 

 
Overweegt u om een zonnepaneleninstallatie aan te schaffen? Wilt u daarvoor vrijblijvend laten 
onderzoeken wat de zonnepanelenactie in Bunders/Dotterveld hierbij voor u kan betekenen? 

 
Vul dan hieronder uw gegevens in en een adviseur van Hoppenbrouwers Techniek Neem zo spoedig mogelijk 
contact met u op voor een vrijblijvend adviesgesprek. 

 
Persoonsgegevens:  
 

Voor- en achternaam 
 

Staatnaam + huisnummer 
 

Postcode + woonplaats 
 

Telefoonnummer 
 

E-mailadres 
 

Type dak 
 

Aantal zonnepanelen 
 

Jaarverbruik 
 

 

Actie pakketten van Hoppenbrouwers:  
In samenspraak met DEC Oisterwijk is er een standaard pakket samengesteld. Het is mogelijk hierin tegen een 
meerprijs voor een ander merk zonnepaneel of omvormer te kiezen. Dit wordt hieronder nog verder 
gespecificeerd. 
 

 

  Zonnepanelen zwart 350 WP  

Aantal zonnepanelen + omvormer + montage Prijs exclusief BTW WP totaal € per wp  
       

6 € 2.000,00 2100 € 0,95  

8 € 2.400,00 2800 € 0,86  

10 € 2.900,00 3500 € 0,83  

12 € 3.400,00 4200 € 0,81  

14 € 3.800,00 4900 € 0,76  

16 € 4.200,00 5600 € 0,75          



 

Inhoud pakket  
Het pakket bestaat uit Longi Solar 350* wp panelen, dit is een volledig zwart paneel met een productgarantie 
van 12 jaar. De omvormer die standaard in het pakket verwerkt zit is de Solis hierop zit een standaard 
productgarantie van 10 jaar.  
In dit pakket zijn we uit gegaan van een pannendak systeem, de dakpannen voor dit montage systeem dienen 
niet gehaakt te zijn. Is dit wel het geval dan zullen wij een ander systeem dienen te gebruiken. Dit is tijdens de 
vrijblijvende opname vast te stellen door onze adviseur. 
 
Wij rekenen voor een platdak systeem een meerprijs van € 30,- exc. BTW per paneel 

 
U heeft ook nog de mogelijkheid een upgrade te doen naar een Solar Edge omvormer + optimizers of een SMA 
omvormer. De meerprijs hiervan is per systeem verschillend, wij stellen nav het aantal panelen en de ligging vast 
welke omvormer voor uw geschikt is. 
 

 

Gratis BTW ontzorging  
Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de 
Belastingdienst. Een particulier die zonnepanelen op zijn woning heeft laten monteren is in principe ondernemer 
voor de BTW, indien de energie ook wordt terug geleverd aan het net. De BTW op aanschaf en montage van de 
zonnepanelen kan daarom van de Belastingdienst worden teruggevraagd. Deze terugvraag regelen we voor u. 
 
Enkel mogelijk wanneer u niet beschikt over een actief BTW nummer. 
 
U kunt 21% van de totale aanschafwaarde van de installatie terugvorderen bij 
de Belastingdienst, van die 21% wordt een forfaitair bedrag ingehouden (de 
hoogte is afhankelijk van de grootte van de installatie en wordt bepaalt door 
de Belastingdienst). 

 

 

 

 

 

Adviesgesprek 
Heeft u interesse in een vrijblijvend advies gesprek dan kunt u een foto of een kopie van het ingevulde formulier 
mailen naar duurzameenergie@hoppenbrouwers.nl of per post versturen naar Hoppenbrouwers techniek BV, 
Kreitenmolenstraat 201, 5071 ND Udenhout t.a.v. duurzame energie. Wij nemen na ontvangst contact met u op 
voor het inplannen van een gesprek. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Zolang het paneel verkrijgbaar is. Anders zullen wij een soort gelijk paneel met dezelfde voorwaarde aanbieden. 
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  Zonnepanelen zwart 305 WP  

Aantal zonnepanelen + omvormer + montage Prijs exclusief BTW WP totaal € per wp  
       

6 € 2.104,00 1830 € 1,15  

8 € 2.424,00 2440 € 0,99  

10 € 2.762,00 3050 € 0,91  

12 € 3.147,00 3660 € 0,86  

14 € 3.459,00 4270 € 0,81  

16 € 3.910,00 4880 € 0,80         
 

  Zonnepanelen zwart 305 WP  

Aantal zonnepanelen + omvormer + montage Prijs exclusief BTW WP totaal € per wp  
       

6 € 2.104,00 1830 € 1,15  

8 € 2.424,00 2440 € 0,99  

10 € 2.762,00 3050 € 0,91  

12 € 3.147,00 3660 € 0,86  

14 € 3.459,00 4270 € 0,81  

16 € 3.910,00 4880 € 0,80         
 

  Zonnepanelen zwart 305 WP  

Aantal zonnepanelen + omvormer + montage Prijs exclusief BTW WP totaal € per wp  
       

6 € 2.104,00 1830 € 1,15  

8 € 2.424,00 2440 € 0,99  

10 € 2.762,00 3050 € 0,91  

12 € 3.147,00 3660 € 0,86  

14 € 3.459,00 4270 € 0,81  

16 € 3.910,00 4880 € 0,80         
 

mailto:duurzameenergie@hoppenbrouwers.nl

