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Wat zijn de voorwaarden van euSOLAR? 
Om via Euphony  fotovoltaïsche panelen te laten installeren 
moeten een paar voorwaarden van kracht zijn. 

› U bent eigenaar van uw huis. 
› Uw dak is niet naar het noorden gericht. 
› Uw dak is maximaal 15m hoog. (gemeten tot aan de 

dakgoot)
› Het dak en/of de zolder zijn geïsoleerd.
› Het dak is goed te bereiken.
› Het volledige dakwerk is in een goede en veilige staat.

Welke euSOLAR-formule? 

De formule ‘100 % Garantie’

› Euphony en haar partner regelen alles voor u.
› U hoeft zich geen zorgen meer te maken over stijgende 

energieprijzen.
› Wij regelen de installatie, de aansluiting en de keuring van 

de installatie.
› Wij nemen uw groenestroomcertificaten in beheer. U ont-

vangt daar maandelijks van ons een vergoeding voor.
› Op die manier kost de installatie van de panelen slechts 

enkele tientallen euro gedurende de contractduur. 

Er zijn 3 financieringsformules binnen ‘100% Garantie’
1 Wij zorgen voor uw financiering via één van onze partners.
2 U zorgt zelf voor een krediet via een financiële instantie 

naar keuze. 
3 U financiert met eigen middelen de aankoop van de fotovol-

taïsche panelen.

➜  Met de formules “100% Garantie” geniet u sowieso 
van 10 jaar garantie op de omvormer, van 25 jaar 
garantie op de panelen en van 30 jaar garantie op 
de waterdichtheid van de installatie. 

De formule ‘100 % Vrijheid’

› U verkiest om zowel de financiering als de groenestroom-
certificaten zelf te regelen.

› Euphony installeert, sluit de installatie aan en laat ze goed-
keuren. 

› Het staat u vrij om uw groenstroomcertificaten aan ons, of 
op de markt aan te bieden. 

➜  Met de formules “100% Vrijheid” geniet u sowieso 
van 10 jaar garantie op de omvormer, van 20 jaar 
garantie op de panelen en van 30 jaar garantie op 
de waterdichtheid van de installatie. 

Interesse in onze diensten?
Contacteer gratis en vrijblijvend uw 

Euphony-consultant: 

Wil u ook 
gratis energie?



Wat is euSOLAR?

euSOLAR is een Euphony-dienst. Het gaat om de installatie van 
fotovoltaïsche panelen op het dak van een huis. De speciale cel-
len in de panelen wekken energie op door middel van natuurlijk 
licht. In tegenstelling tot de oudere, klassieke zonnepanelen, 
hebben deze niet de warmte van de zon nodig. Met dit ver-
nieuwde systeem volstaat de aanwezigheid van ‘licht’. Dus ook 
als de zon achter de wolken zit, wekken de cellen energie op.

Waarom met Euphony in zee gaan? 

Besparen is hét toverwoord bij Euphony. Op alle vlakken, ook op 
het vlak van energie. Voortaan kan u bij ons fotovoltaïsche pa-
nelen bestellen, tegen slechts een kleine maandelijkse bijdrage.  
Zonder grote investeringskost dus.

Hoe kan dat? Wij nemen de groenestroomcertificaten over, die u 
van de overheid krijgt voor uw ‘groene’ installatie. Normaal moet 
u die zelf aan de netbeheerder verkopen. Bij ons niet. Bij ons 
krijgt u de eerste maand al een vaste vergoeding voor uw certi-
ficaten, onafhankelijk van veranderende compensatieregels van 
de regering. Door deze vergoeding blijft de totale investerings-
kost financieel aantrekkelijk. En dit vanaf dag 1. Makkelijk toch? 

Op kortere termijn kunnen de panelen zelfs tot uw volledige 
energiekost vervangen. Want de energie die in huis wordt ge-
bruikt, wordt gegenereerd door de panelen. Van een win-winsi-
tuatie gesproken!

Euphony en euSOLAR maken het mogelijk om milieubewust en 
energiebesparend te leven. Groene energie wordt voor iedereen 
toegankelijk!

Wat zijn de voordelen van euSOLAR?

› Zeg voorgoed vaarwel tegen hoge energiefacturen.
› Produceer zelf uw groene energie dankzij euSOLAR.
› Rentabiliteit verzekerd vanaf maand 1 dankzij ons 

win-winconcept.
› Topmaterialen met garantie tot 25 jaar.
› Ingewerkte panelen voor een optimaal esthetisch uitzicht.

Hoe werkt euSOLAR? 

euSOLAR stap voor stap 

Week 1: 
 › aanvraag tot dossieropening
 ›	verwerking dossier 

Week 2: 
 ›	inplannen tweede afspraak
	 ›	contractvoorstel bij klant 

Week 3:  
 ›	uitnodiging tot betaling installatie

Vanaf week 4: 
 ›	start maandelijkse vergoeding (ter compensatie  

 voor de groene stroomcertificaten)
 ›	technische opmeting bij klant 

Vanaf week 14: 
 ›	installatie fotovoltaïsche panelen 
 ›	elektrische aansluiting van de installatie

Vanaf week 16: 
 › certifiëring van de installatie door een externe  

 partij
 › ingebruikname van de installatie

220 Volt

Omvormer Teller
verbruik

Verbruik

Electriciteitsnet

Teller
productie

De oriëntatie van het huis en de energiebe-
hoefte van het gezin, bepalen de omvang van 
de installatie. 

Doordat je als klant zelf je groene energie gaat 
produceren ben je dus niet meer afhankelijk 
van de energieprijzen bij je leverancier en zal 
de energiefactuur van het hele gezin drastisch 
dalen!


