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Dé checklist voor de aanschaf
van een zonneboiler

Checklist zonneboiler



Hoe groot moet de
zonneboiler zijn?

Vlakkeplaatcollector

 Een zonneboiler kiezen1.

2. Is je dak geschikt?

Heat pipes

Een soort collector kiezen

Wat is de staat van je dakbedekking, zorg eerst dat deze
goed is.

Hoe staat de zon op het dak en wat betekend dat
voor de opbrengst?

Staat er iets in de weg dat schaduw op het dak brengt?
Zoals een schoorsteen of boom.

Kan de dakconstructie een zonneboiler dragen?
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Dit ligt aan het warm
water verbruik

Moet er een afscheiding in de
muur komen vanwege de buren?



Een omschrijving van alle
werkzaamheden
De totale kostprijs van de
klus
De certificering van het
bedrijf
Duidelijke omschrijving
van het materiaal
De garantie die je krijgt

Is het mogelijk om in de toekomst een warmtepomp te
combineren met jouw zonneboiler?

4. Een installateur kiezen

3. Aanpassingen in het huis
Het voorraadvat, waar komt deze te staan?
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Is de vloer of muur sterk genoeg voor het voorraadvat?

Kan je gebruikmaken van een monitoringssysteem
waarmee je het functioneren van de boiler checkt?

De beste en voordeligste installateur vind je door gratis én
vrijblijvend offertes aan te vragen. Klik hier voor de offertes.
De volgende punten komen in de offerte: 

https://www.offerteadviseur.nl/categorie/energie/zonneboiler/offerte/?postcode=


Parkeerplek vrijhouden
voor de vakman

Controleer de
eindfactuur

Vrij vragen voor de dag
dat er wordt geïsoleerd

Maak de werkplek vrij
voor de installateurs

Vraag of de installateurs
wat te drinken willen

Bespreek de
garantieregeling
Is de offerte gevolgd?

Betaal de eindfactuur als
deze helemaal klopt

5. Voor, tijdens en na de installatie

Tijdens de installatie

Vraag of je zelf wat aan
onderhoud moet doen

Laat een recensie achter
met jouw mening/ervaring

Voor de istallatie

Na de isolatie
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