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Wat kan ArcBox Services voor U betekenen

ArcBox services is een gevestigde waarde in de kempen; met meer dan drie generaties ervaring 
kunnen we putten uit een enorme bron van ervaring. Die ervaring nemen we elke dag mee op pad 
naar onze klanten.

Door de jaren heen hebben we ons ontpopt tot een bedrijf dat sterk staat in verschillende 
marksegmenten, zo verzorgen we graag:

 Uw zonnepanelen installaties;
 Uw verbouwingsprojecten;
 Uw elektrische voorzieningen;
 Uw sanitaire installaties (verbouwing of nieuwbouw);
 Uw warmtepomp
 En zoveel meer

Indien u met ons in zee gaat dan kan u rekenen op de uitvoering van de geplande werken door onze 
eigen mensen. Wij garanderen dan ook dat alles wat we doen, we zelf tot in de puntjes afwerken tot 
een piekfijn resultaat waar u en wij trots op mogen zijn.

Offerte aanvraag
De offerte die u via deze weg ontvangt is samengesteld om u een geheel gepersonaliseerd voorstel te 
doen voor het verzorgen van uw werken. Deze offerte is uiteraard geheel vrijblijvend en gratis. 
Mochten er nog dingen ontbreken volgens uw idee; laat het ons dan zeker weten dan vullen we ons 
voorstel aan met de nodig die u nog mist in deze offerte.

Offerte bevestiging
Gaat u akkoord met de offerte dan vragen we u de offerte te onderteken op pagina 4 en ons terug te 
bezorgen via e-mail of post. Eenmaal de offerte werd bevestigd kunnen we uw opdracht in onze 
planning verwerken.



Offerte 201900001 |Pagina 3 van 11

Zonnepanelen detail 
Deze sectie bevat de offerte details met betrekken tot de PV installatie

Zonnepaneel Sunpower 360 WP

24 x € 270,85 € €  6.890,42 (6%)

Omvormer Huawei Monofase

1 x € 650,40 € €  689,42 (6%)

Dakelementen

2 x € 50,00 € €  106,00 (6%)

ex btw : €  7.250,80
btw : €  435,04

totaal zonnepanelen : € 7.685,84
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Offerte totaal
Alle hierboven vermelde items kunnen we reeds verzorgen tegen onderstaande prijzen. Mocht u 
beslissen de werken door ArcBox Services te laten uitvoeren volgens deze offerte, gelieve dan via e-
mail of post deze offerte ondertekend terug te sturen. Werken kunnen pas in de planning 
opgenomen worden na het goedkeuren van de offerte.

Algemeen Subtotaal: € 7.250,80

Algemeen BTW € 435,04

Algemeen Totaal € 7.685,84

Mocht u nog vragen hebben ivm een bepaald item op deze offerte zullen wij deze met heel veel 
plezier telefonisch of per e-mail toelichten.

Met de meeste hoogachting
Zaakvoerder ArcBox Services

Handtekening ArcBox Handtekening voor akkoord

Zaakvoerder Klant (Greet Geens)
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Zonnepanelen algemeen 

Algemeen
In Vlaanderen wekken reeds meer dan 215 000 gezinnen elektriciteit op door middel van 
zonnepanelen. Dat deze technologie zo populair is, is niet verwonderlijk. Investeren in een zonne-
installatie is namelijk een erg slimme zet! Door de vele honderden euro’s die je jaarlijks op je 
energiefactuur bespaart, verdienen zonnepanelen zich in amper 8 à 12 jaar terug.

Wanneer je van plan bent een zonne-installatie te laten plaatsen, vraag je je waarschijnlijk af hoe een 
zonnepaneel werkt. Veel mensen laten zich afschrikken door de technische achtergrond van een 
dergelijk systeem. Daarom doen we het werkingsprincipe van zonnepanelen op een begrijpbare 
manier uit de doeken. Aan het einde van deze sectie, heeft deze technologie geen geheimen meer 
voor jou!

Hoe werken fotovoltaïsche zonnepanelen?  
Een PV-installatie (afgeleid van het Engelse Photo-Voltaic) bestaat uit drie essentiële componenten: 
de zonnepanelen, de omvormer(s) en de elektriciteitsmeters. Zonnepanelen vormen de eerste 
component van een zonne-installatie: zij zijn verantwoordelijk voor het genereren van elektriciteit 
onder invloed van zonlicht. Een zonnepaneel of PV-paneel bestaat uit een zestigtal fotovoltaïsche 
zonnecellen (‘foto’ voor licht en ‘voltaïsch’ voor elektriciteit). Deze plaatjes met een oppervlakte van 
ongeveer 10cm2 zijn slechts 0.2 tot 0.4 mm dik. Belangrijk is om op te merken dat deze zonnecellen 
energie opwekken onder invloed van zonlicht, en niet zonnewarmte. Dat wil zeggen dat je op een 
frisse, maar zonnige lentedag vaak meer stroom produceert dan op een hete zomerdag.

Hoe zetten zonnecellen licht nu precies om naar elektriciteit? Dat heeft te maken met de opbouw 
ervan. Doorgaans bestaan zonnepanelen uit twee lagen silicium. Wanneer er zonlicht invalt op de 
cellen, ontstaat er een elektrische spanning tussen de twee silicium lagen. De zonnecellen worden in 
serie op een paneel gemonteerd en de zonnepanelen worden ook onderling met elkaar verbonden. 
Zo kan de genereerde gelijkstroom zich van cel tot cel en paneel tot paneel voortbewegen, om 
uiteindelijk de tweede component van de zonne-installatie - de omvormer - te bereiken.

Werking meters: principe van afname en injectie
De laatste component van de zonne-installatie, de elektriciteitsmeter, registreert tot slot het 
verbruik. Vaak wordt er tussen de omvormer en de elektriciteitsmeter ook een groenestroommeter 
geïnstalleerd. Die legt vast hoeveel groene stroom jouw zonnepanelen opleveren (in kWh). Dit is 
belangrijk voor installaties die recht geven op groenestroomcertificaten .

https://www.offrea.be/zonnepanelen/premies-en-subsidies#groenestroomcertificaten
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Wat bij overproductie: slimme elektriciteitsmeter of 
terugdraaiende meter?
De meeste zonne-installaties zijn gekoppeld aan het elektriciteitsnet. Dat heeft twee redenen. 
Vooraleerst, staat deze aansluiting je toe om stroom van het net af te nemen wanneer je 
zonnepanelen geen of onvoldoende energie produceren (voornamelijk ’s avonds of ’s nachts). De 
elektriciteit opgewekt door je zonnepanelen wordt in eerste instantie gebruikt om aan de 
energiebehoefte van je eigen woning te voldoen. Wanneer je zonnepanelen echter meer elektriciteit 
produceren dan je verbruikt (bv. overdag wanneer er niemand thuis is), lever of injecteer je de 
overtollige stroom aan het net.

Hoe werkt deze teruglevering bij zonnepanelen? Elektriciteitsmeters zijn er om de afname van en 
injectie naar het distributienetwerk te registreren. Deze teller kan een terugdraaiende of een slimme 
meter zijn.

In het geval van een terugdraaiende meter, loopt de verbruiksmeter bij overproductie terug. De 
stroom die van en naar het net gaat wordt dus via eenzelfde analoge stroommeter geregistreerd. 
Staat je huidige verbruik op 500kWh en produceren je zonnepanelen 100kWh, zal je meter 
terugdraaien naar 400kWh.

Deze terugdraaiende meters zullen vanaf 1 januari 2019 stelselmatig vervangen worden door 
slimme, digitale meters. De werking van een slimme meter met zonnepanelen verschilt van die bij 
terugdraaiende meters. De afname en injectie van stroom wordt apart geregistreerd en op 
een elektronisch display getoond. Daarnaast communiceert dit slim systeem via een 
internetverbinding ook met je netbeheerder, zodat je verbruik vanop afstand kan worden 
geraadpleegd. Dat betekent dus dat je niet langer jaarlijks je meterstand moet doorgeven! Het 
uiteindelijke doel van dit systeem is om meer inzicht te krijgen in je energieverbruik. Je kan 
bijvoorbeeld gaan besparen door enkel stroom te verbruiken wanneer er voldoende geproduceerd 
wordt.

Tot op heden, wordt de teruggeleverde en verbruikte energie met elkaar verrekend door middel van 
de zogenaamde “salderingsregeling”. Terugdraaiende, analoge meters geven je geen overzicht van 
de hoeveelheid energie die je afneemt en produceert, maar tonen enkel de “eindstand”. Dat 
betekent dat de teruggeleverde energie niet apart kan worden geregistreerd maar meteen wordt 
verrekend op je energiefactuur. Een slimme meter kan dat onderscheid echter wel maken. Komt er 
een einde aan deze salderingsregeling, dan zal je mogelijk niet gecompenseerd worden voor de 
teruggeleverde energie. Wie in de nabije toekomst zonnepanelen laat plaatsen, moet echter nog niet 
te snel treuren. Minister Tommelein heeft reeds aangegeven dat “wie zonnepanelen heeft of er 
plaatst voor eind 2020, minstens 15 jaar het voordeel van de terugdraaiende teller behoudt.”
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Enkelvoudige of tweevoudige meter?
Naast het verschil tussen een terugdraaiende en slimme meter, besteed je best ook aandacht aan het 
verschil tussen een enkel- of tweevoudige meter. Bij een enkelvoudige meter wordt éénzelfde tarief 
aangerekend voor alle energieverbruik. Bij een tweevoudige meter betaal je daarentegen minder 
voor verbruik ’s nachts en in het weekend. Je energieverbruik verschuiven naar deze daluren kan een 
fikse besparing betekenen.

Maar wat in het geval van zonnepanelen? Kan je dan beter overschakelen naar een enkelvoudige 
meter? Leveren je zonnepanelen voldoende stroom om je gehele energieverbruik te dekken, dan is 
het antwoord ‘ja’! Zonnepanelen leveren ’s nachts en ’s avonds immers geen energie. Al wat je dan 
verbruikt, wordt bij een tweevoudige meter aangerekend aan het nachttarief. Wat overdag aan 
overtollige stroom geproduceerd wordt, zal hierbij niet in vermindering worden gebracht. Heb je 
overdag bijvoorbeeld 200kWh teruggeleverd en ’s avonds of ‘s nachts 200kWh verbruikt, dan zal je 
nog steeds het nachttarief moeten betalen voor de verbruikte 200kWh. Doet dezelfde situatie zich 
voor bij een enkelvoudige meter, zou je een nulverbruik hebben.
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Sunpower 360WP

Omschrijving 
Meer energie vanaf een kleiner oppervlak: zonnepanelen van de 
SunPower E-Serie zetten meer zonlicht om in elektriciteit dan 
conventionele panelen. Ze leveren namelijk 36% meer stroom op per 
paneel.

Meer elektriciteit: zonnepanelen van de SunPower E-Serie zetten 
meer zonlicht om in elektriciteit gedurende de levensduur van uw 
systeem dan conventionele panelen. Dat betekent dat u in 25 jaar 
60% meer energie produceert en ook nog eens meer bespaart op uw 
elektriciteitsrekeningen.

Meer flexibiliteit: aangezien E-Serie zonnepanelen meer elektriciteit genereren vanaf een kleinere 
oppervlakte, zijn ze geschikt voor latere uitbreiding.

Grotere gemoedsrust: meer gegarandeerde energie. SunPower biedt de beste combinatie van 
energie- en productgarantie: 25 jaar. De panelen zijn ontworpen om constant en probleemloos 
energie te leveren en dat over een zeer lange levensduur.

Technische details

Eigenschap Waarde
Kleur Zwart
Afmetingen 1.559 m x 1.066 m
Dikte 43 mm
Max. Power current (Imp) 5.94 A
Max. Power voltage (Vmp) 69.5 V
Garantie Gedurende 25 jaar dekking voor zowel energie- 

als productdefecten
Watt Piek 360 W
Gewicht 19.5 Kg



Offerte 201900001 |Pagina 9 van 11

Omvormers

Algemeen
De werking van een omvormer van zonnepanelen (of inverter) is erg eenvoudig. De gelijkstroom 
opgewekt door de zonnepanelen wordt naar de omvormer geleid, waar deze omgezet wordt naar 
bruikbare wisselspanning. Elektrische toestellen werken immers enkel op wisselstroom. Een MPP-
tracker (Maximum Power Point) aangesloten op de omvormer zorgt ervoor dat de panelen hun 
maximale rendement behalen en brengt eveneens de opbrengst van het systeem in kaart.

Om de levensduur te maximaliseren, plaats je omvormer liefst in een koele en geventileerde ruimte. 
Hoge temperaturen zijn namelijk nadelig voor de levensduur van omvormers. Een omvormer kan ook 
behoorlijk wat geluid kan produceren. Ben je iemand die dit geluid als storend zou kunnen ervaren? 
Plaats de omvormer dan in een ruimte waar je hier weinig last van zal ondervinden (bv. in de 
inkomhal). 

Huawei Monofase 

 Koppeling met slimme apparaten in huis (Zigbee)
 Automatisch aanmelden bij de omvormer via het 

scannen van een QR-code
 DC- en AC-overspanningsbeveiliging (type 2)
 Smart grid proof (batterij DC opladen)

De omvormers hebben een bovengemiddeld hoog rendement, ze 
wegen weinig en hebben inmiddels al een Red Dot Award voor het 
meest prestigieuze design in de wacht gesleept.



Offerte 201900001 |Pagina 10 van 11

Garantiebepalingen

Algemeen
De Arcbox Services-garantie betreft de door Arcbox Services-medewerkers geplaatste of geleverde 
materialen. Deze garantiebepalingen gaan in vanaf de factuurdatum. Bij niet-betaling van het factuur, 
kan ArcBox Services geen service/garantie bieden.

Indien ArcBox Services de materialen heeft geplaatst, gelden naast de excl. materiaalgarantie, 
volgende bepalingen bij een eventuele interventie:
 binnen het jaar na factuurdatum: gratis voorrijkost en/of werkuren.
 1 jaar na factuurdatum: voorrijkost en werkuren zullen worden aangerekend aan de klant.

Indien ArcBox Services enkel de materialen levert en de installatie door de klant of door derden is 
uitgevoerd, is de garantie beperkt tot de materiaalgarantie van het product zelf.

Zonnepanelen
Productgarantie

Op onze panelen geldt standaard een fabrieksgarantie van 10 jaar; op voorwaarde dat de 
mogelijk schade te wijten is aan natuurlijke slijtage of een gevolg is van de aansluiting van de 
installatie zelf.

Vermogensgarantie
Daar we werken met klasse I merken garanderen we u een vermogensgarantie van 90% na 
15 jaar. 

Garantie op de omvormer
Op onze omvormers geldt een standaard garantie van 5 jaar. U heeft steeds de keuze om een 
extra verzekering bij ons te nemen waarmee u de garantie van de omvormer kan verlengen 
tot een extra 5 jaar. De prijs van de extra garantie wordt berekend als 40% van het bedrag 
van de omvormer.

Garantie op de uitgevoerde werken
Daar we de werken steeds zelf uitvoeren met eigen mensen kunnen we ook de hoogste 
kwaliteit garanderen. Mocht er echter toch een probleem naar boven komen kan u genieten 
van onze 10 jaar garantie op de draagstructuur en de nodige bekabeling aangebracht tussen 
de panelen onderling en de omvormer.
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ATTEST 

6% btw-tarief voor renovatiewerken

Aan woningen ouder dan 10 jaar

Toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% op werken in onroerende staat aan privé woningen 
krachtens de bepalingen van de rubrieken XXXI en XXXVIII van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 
1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling 
van de goederen en diensten bij die tarieven.

Ondergetekende: …………………………………………………………………………………………………………………..

Wonende te: …………………………………………………………………………………………………………………………..

verklaart dat het gebouw gelegen te: ………………………………………………………………………………………

waarvan hij/zij*

 Eigenaar
 Huurder
 Vruchtgebruiker

is, effectief in gebruik is sedert ten minste 10 jaar vóór het eerste tijdstip van de verschuldigdheid 
van de btw op de werken die worden uitgevoerd overeenkomstig de*

 Aannemingsovereenkomst
 Bestelbon
 Offerte

die werd ondertekend op: ……………………………………………………………………………………………………….

en na de uitvoering van de vermelde werken effectief en*

 Uitsluitend
 hoofdzakelijk

zal gebruikt worden als privé woning.

Opgemaakt te: …………………………………………………………………………………………………………………….

Datum: …………………………………………………………………………………………………………………….

Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………………….

* Schrappen wat niet past

Het origineel van dit attest wordt door de aannemer bewaard.
Het dubbel wordt bij de factuur gevoegd die aan de klant wordt bezorgd.


