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Solar Power & Wind Energy 

BESCHRIJVING
 
Photovoltaïsche panelen zetten direct en indirect zonlicht onmiddellijk om in 
gelijkstroom. De door de zon opgewekte elektriciteit wordt door omvormers 
omgezet in wisselstroom, d.i. bruikbare elektriciteit. 
Wanneer de hoeveelheid opgewekte elektriciteit niet volledig kan geconsumeerd 
worden, dan wordt de rest opnieuw in het net geïnjecteerd.

Onze PV installaties worden geplaatst op een door ons ontwikkelde 
draagstructuur. Deze structuur laat toe ieder project te individualiseren, 
naargelang het dak van de klant. Daarenboven kan het project geïnstalleerd 
worden op platte daken zonder dakperforaties en met een minimum 
dakbelasting (meer informatie op onze productfiche ‘Draagstructuren’).

Onze installaties worden opgevolgd met een universeel monitoringsysteem, nl. 
SolarLog.

Building Energy realiseert projecten voor particulieren, bedrijven en overheden. 
Deze variëren van kleine projecten (< 10 kW) tot megaprojecten (> 1 MW). 

VOORDELEN  

•	 Daling	elektriciteitsfactuur
•	 Terugdraaiende	teller	voor	kleine	installaties
•	 Snelle	terugverdientijd
•	 De	beste	belegging	van	uw	spaargeld!
•	 6%	BTW	voor	woningen	ouder	dan	5	jaar	(voor			
 particulieren)
•	 Reduceer	uw	ecologische	voetafdruk!
•	 Onafhankelijkheid	van	schaarse	energiebronnen
•	 Sta	in	voor	de	productie	van	uw	eigen	elektriciteit		
 gedurende 20 jaar
•	 Subsidies:
  - Groenestroomcertificaten
  - Verhoogde investeringsaftrek (voor 
   bedrijven)
  - VLIF-steun (voor landbouwbedrijven)
  - Vaak bijkomende gemeentesubsidies

Een	tip	voor	beleggers:	 ‘Begin	met	uw	dak!’

Haal elektriciteit uit de zon met uw photovoltaïsche 
installatie.

Photovoltaïsche 
panelen

DOELGROEPEN 
 
•	Particulieren
•	Bedrijven
•	Overheden
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ANDERE PRODuCtEN IN ONS 
GAmmA
 
•	Hybride	panelen	(PV/T)
•	Zonnecollectoren	met	boiler
•	Warmtepompen
•	Draagstructuren
•	Windturbines
•	Energiezuinige	consumenten-	
 producten omvormer
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tERuGVERDIENtIJD

Een	gemiddeld	gezin	verbruikt	ongeveer	5	MWh	elektriciteit	per	jaar.	Om	deze	
hoeveelheid	elektriciteit	op	te	wekken	is	ongeveer	5,8	kWp	paneelvermogen	
nodig	(omvormer	van	5,0	kW	-	ca.	28	panelen	van	200W	-	±	36m²	
paneeloppervlakte).
Rendementen	zijn	sterk	afhankelijk	van	de	grootte	van	het	project,	de	
hoeveelheid eigen consumptie, het type dakbedekking, de subsidieregelingen 
van het gewest of de gemeente, etc. 

Indicatieve	rendementen:
Particuliere installaties ≤ 10 kW omvormer vermogen:
Vlaams	Gewest:	terugverdientijd	van	ca.	8	jaar	en	een	rendement	van	ca.	10-12%.
Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	en	Waals	Gewest:	terugverdientijd	van	ca.	3-4	
jaar	en	een	rendement	van	ca.	25-30%.

Industriële installaties > 10 kW omvormer vermogen:
Vlaams	Gewest:	terugverdientijd	van	ca.	8-9	jaar	en	een	rendement	van	ca.	8%;	
met	bankfinanciering		ca.	3-4	jaar	en	ca.	25%.
Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	en	Waals	Gewest:	terugverdientijd	van	c.	4-5	jaar	
en	een	rendement	van	c.	17-20%;	met	bankfinanciering	ca.	1-1,5	jaar	en	c.	65-85%.

Vraag gerust naar onze gedetailleerde rendementsberekeningen voor uw 
specifieke situatie. 

In	het	Waals	Gewest	en	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	zijn	er	aanwijzigingen	
dat de huidige subsidieregeling vroegtijdig zal afgebouwd worden, zoals dit in 
het Vlaams Gewest is gebeurd. Reageer dus snel!

tECHNISCHE SPECIfICAtIES  

PV panelen kunnen zowel op de grond als op het dak geïnstalleerd worden. Wij 
installeren onze panelen bij voorkeur in portret omdat ze zo minder vatbaar zijn 
voor	vervuiling.	Wij	werken	standaard	met	ET-Solar	panelen	en	Aurora	Power	
One omvormers omdat deze hun prijs-kwaliteit reeds bewezen hebben. 

De	zonnepanelen	hebben	een	rendementsgarantie	van	25	jaar.

SCHEmA  (≤ 10 kW) 

kWALItEItSmERkEN  


