
Zonnepanelen worden nog weleens overschaduwd door 

onnodig veel technische informatie.

Gevolg? Jij als consument ziet door de wolken de zon niet meer. 

Denim houdt het liever simpel. Met betrouwbare producten van 

hoge kwaliteit. En altijd en overal in gewonemensentaal. Zodat 

zonnepanelen voor iedereen begrijpelijk én toegankelijk zijn.

Zonnepanelen worden nog weleens overschaduwd door onnodig veel technische informatie.  

Gevolg? Jij als consument ziet door de wolken de zon niet meer.  Denim houdt het liever simpel.  

Met betrouwbare producten van hoge kwaliteit. En altijd en overal in gewonemensentaal.   

Zodat zonnepanelen voor iedereen begrijpelijk én toegankelijk zijn.

Zonnepanelen 

simpel geregeld.



denim
03

Welcome,

sunshine.

w
el

ko
m

 b
ij 

de
ni

m
02

de
ni

m
w

elkom
 bij denim

Solar voor iedereen toegankelijk maken. Dat is sinds dag één 

onze missie. Denim bewaart daarom al het moeilijke gedoe 

voor de achterkant. Zodat we jou aan de voorkant simpel van 

dienst kunnen zijn met solarproducten van hoge kwaliteit. 

Altijd in gewonemensentaal. Want als je iets niet eenvoudig 

kunt uitleggen, snap je het zelf niet. Dat begint bij kennis en 

expertise. Alhoewel we als Denim vanaf 2014 een eigen gezicht 

hebben, bestaan we stiekem al sinds 2008 als onderdeel van 

de Solarclarity Group. Die ervaring en kennis komen samen in 

onze betrouwbare solarproducten. Onze installateurs spelen 

daarin een grote rol. Ze zijn niet alleen zorgvuldig geselecteerd, 

ze hebben net als wij hart voor solar en de bijdrage die dit levert 

op weg naar een energieneutrale planeet. 
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Mooi, je wilt zonnepanelen aanschaffen. Maar al die keuzes, al die 

complexe info, waar begin je? Simpel, bij Denim. Wij hebben onze panelen 

onderverdeeld in drie overzichtelijke categorieën. Met elk hun eigen 

kenmerken, zonder je lastig te vallen met technisch jargon.

Onze black & white panelen hebben 

zwarte frames en een witte binnenkant. 

Dit zorgt voor een lagere temperatuur en 

hogere powers. Ze zijn het voordeligst qua 

aanschaf en hebben de beste verhouding 

qua kosten en opbrengsten. Kijk je 

portemonnee eens stralen.

 

Panelen van glas? Jazeker. Dubbelglas 

zelfs en daardoor extra stevig. Ze gaan 

super lang mee en zijn qua prijs dan ook 

ietsje duurder. Maar ja, daar krijg je dan ook 

35 jaar garantie voor terug. Kortom, het 

glaspaneel is altijd halfvol.

Zie je jouw dak al shinen met deze all-

black panelen? Zwarte frames, zwarte 

binnenkant. Ietsje duurder, maar dan heb je 

ook wat. Elegant, esthetisch en strak. En ook 

nog eens 25 jaar garantie als je ze aanschaft 

via een Denim partner. Dus wat wordt het, 

zwart of zwart?

The black &

white family

Keep it

glassy.

The all 

black stars



Onze stralende

installateurs

Alle installateurs van Denim hebben net als wij hart voor solar en de 

bijdrage die dit levert op weg naar een energie neutrale planeet. Tof 

natuurlijk, maar wat betekent dat concreet voor jou? Dat zij ervoor zorgen 

dat jouw dak er zonnig bij ligt. Geen gedoe, wel gemak. Van advies en 

bestellen tot installeren. Bij welke installateur je ook bestelt, je krijgt altijd 

15 jaar productgarantie op je panelen, en op onze glaspanelen zelfs 35 jaar!

 

Voor extra lange garantie bestel je bij een Denim partner. Zij zijn de 

ambassadeurs van Denim. Bij welke partner je ook bestelt, je kan altijd 

25 jaar productgarantie krijgen op je panelen, en op onze glaspanelen 

uiteraard 35 jaar. En, er is bijna altijd wel een Denim partner bij jou in de 

buurt. Kijk, de zon breekt door.
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Samen met

koffie om de tafel

5.Onze Denim partner 
bekijkt en berekent wat er 
mogelijk is met jouw dak en 
doet een mooi voorstel.

Koffie! De installateur komt langs 

voor een bakkie en komt eens 

van dichtbij naar jouw dak en 

meterkast kijken. Dan wordt er 

een definitieve offerte gemaakt. 

1.

2.

3.

Je hebt aangegeven advies te willen van een  
Denim partner. Hoe gaat dat in zijn werk?

5. Ready, check, go. Vanaf nu 
wek je zelf je elektriciteit op. 
Zo simpel is het geregeld.

Dingdong. Ah, de 
installateur. Meestal liggen 
je zonnepanelen in 1 dag 
op je dak. Zie die Denim 
panelen eens shinen.

4.Hoppa! Offerte akkoord, 
jullie plannen samen een 
datum voor de installatie.

Hello 

sunshine, 

here we are :)

2. Tijd voor koffie!  
Jullie bespreken samen het 
voorstel. Ben je tevreden, 
dan wordt er een definitieve 
offerte gemaakt.



Stoomcursus 

zonnepanelen
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Ja, je wilt zonnepanelen. Maar hoe werken ze eigenlijk?  

Zonnepanelen vangen zonlicht op en zetten dit om in elektrische 

energie. En het is simpel: hoe meer zonlicht er opgevangen 

wordt, hoe meer elektrische energie er geproduceerd wordt. 

Zonnepanelen moeten daarom zo gepositioneerd worden dat er 

zo veel mogelijk zonlicht op valt. Zo wek je dus je zelf stroom op 

via je eigen dak en bespaar je flink op je energierekening. 

Denim schreeuwt het al jaren van de daken. Als je goed luistert, 

hoor je ons..

• Je portemonnee gaat stralen van zonnepanelen want je 

 wekt zelf energie op en bespaart dus op je stroomkosten.

• Vandaag fijn voor jou, maar ook goed voor morgen. 

 Want zonnepanelen zijn goed voor de planeet en dus  

 voor de generaties na ons. Goed bezig!

• Én, huizen met zonnepanelen zijn meer waard.   

 Voornamelijk door een gunstiger energielabel.

Even wat voordelen

op een rij: 
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Heb ik een 

geschikt dak?

Zoveel panelen, 

zoveel mensen? 

Zonnepanelen en 

BTW, hoe zit dat?

Wat is de 

terugverdientijd?

Kilowatt 

zei je?

Ktsjing, wat leveren 

zonnepanelen 

eigenlijk op?

Een enkele uitzondering daargelaten, bijna 

elk dak is geschikt. En geen zorgen, onze 

Denim partner komt je dak bekijken en 

geeft je op basis daarvan het beste advies.  

Goed, je wilt zonnepanelen aanschaffen. 

Maar waar begin je? Simpel, bij ons. 

Er zijn best wat verschillende soorten 

zonnepanelen. Wij hebben ons 

assortiment eenvoudig onderverdeeld 

in drie categorieën. Zoals eerder 

beschreven op pagina twee van de 

brochure.

De Nederlandse overheid stimuleert 

zonnepanelen. Daarom mag je de BTW 

op zonnepanelen terugvragen. Dit levert 

je een besparing op van 21%. Ben je je 

aan het oriënteren op zonnepanelen? 

Wellicht helpt dit voordeel je om over te 

gaan tot de aanschaf. Vraag er naar bij je 

installateur. 

Het is niet dat je vandaag een kwartje erin 

gooit en morgen een kwartje terugkrijgt. 

Zie het als een investering. Gemiddeld 

moet je denken aan 7 jaar, maar dat 

hangt dus van diverse factoren af. Wat 

sowieso een goed advies is, hoe eerder 

je ze koopt, hoe eerder je start met 

besparen op je energierekening. Én je 

bent natuurlijk meteen goed bezig voor 

het milieu.

Nou, komt-ie. Even wat interessante 

feitjes en termen, mocht je willen 

berekenen hoeveel kilowattuur 

elektriciteit een zonnepaneel, naar 

verwachting, jaarlijks opwekt. Neem 

het totale aantal Wattpiek van een 

systeem en vermenigvuldig dit met 0,9. 

Deze rekensom geldt bij een gunstige 

oriëntatie ten opzichte van de zon en 

bij een hellingshoek van circa 35 graden. 

Definitie: het maximale vermogen van zonnepanelen 

wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). 

Dit was de les voor vandaag, tot morgen. 

Wij zijn altijd voor simpel, en één plus één 

is twee. Alleen hoeveel zonnepanelen 

opleveren, hangt van diverse factoren af. 

Denk aan het vermogen van de zonnepanelen, 

de ligging ten opzichte van de zon, de 

hellingshoek (goed scrabblewoord), 

eventuele schaduwvorming door bomen of 

schoorsteen, de kwaliteit en natuurlijk, niet 

onbelangrijk, de intensiteit van de zon en het 

aantal zonuren. Sorry, simpeler konden we dit 

niet maken. 

 

denim



voor meer informatie, bezoek dan onze website:  denimsolar.nl

Zo simpel

is zonnepanelen

regelen.

http://denimsolar.nl



