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Bespaar 
€ 504 per jaar door zelf stroom te maken
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Zonnepanelen zonder
investering
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Zelfstroom is in 2014 opgericht met als doel de energietransitie te versnellen. Daarom maken 
wij zonnepanelen bereikbaar voor iedereen. Dankzij ons aanbod kan iedereen met een 
geschikt dak kiezen voor zonnepanelen! Mét of zónder eigen investering. Je krijgt A-merk 
zonnepanelen op je dak, verlaagt direct je energierekening én draagt bij aan een duurzamer 
Nederland. Je kunt bij ons rekenen op een eerlijk advies, vakkundig geïnstalleerde 
zonnepanelen en uitstekende service. We sturen niemand van het kastje naar de muur, want 
het hele traject is bij Zelfstroom in eigen beheer. Daar zijn we trots op.

Certified B-corporation

8,9

94% beveelt ons aanZonnekeur installateur Lid van Holland Solar



Verdienen met zonnepanelen

Niet investeren, wel besparen

Bespaar direct op je energiekosten

Bij Zelfstroom krijg je zonnepanelen op je 
dak zonder dat je eigen spaargeld hoeft te 
gebruiken. Voor een vast bedrag per 
maand wek je zelf duurzame energie op. 
Dit bedrag staat de hele looptijd vast. Er 
zijn dus geen onverwachte prijsstijgingen. 
Je totale maandlasten dalen direct en je 
bespaart vanaf de eerste dag. Dit scheelt 
tot wel € 504 per jaar*.

* Het gemiddelde verbruik van een gezin met 4 personen is 4000 kWh 
stroom en 2000 m3 gas. De berekening gaat uit van 10 zonnepanelen van 
375 Wp en een Growatt omvormer met een huurperiode van 15 jaar. De 
exacte besparing is daarnaast mede afhankelijk van de afmeting en ligging 
van het dak, zonne-uren en eventuele wijzigingen in de salderingsregeling.

* De exacte berekening (besparing) is daarnaast mede 
afhankelijk van het energieverbruik, de afmeting en ligging van 
het dak, zonne-uren en eventuele wijzigingen in de 
salderingsregeling. 

Oude 
energiekosten

Nieuwe 
energiekosten

Maandbedrag
zonnepanelen

Besparing

besparing 
per jaar

Aanvullende
stroom en gas

€ 504

Winst op lange termijn
Na de huurperiode (10 of 15 jaar) kun je 
de zonnepanelen overnemen voor een 
fractie van de kostprijs. Zo ga je nog 
meer besparen. Je betaalt dan geen huur 
meer, maar profiteert wel nog lang van de 
zonnepanelen. Deze gaan namelijk 
minstens 25 jaar mee. Op lange termijn 
verdient een gemiddeld gezin daardoor 
ruim € 18.000*.
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Flinke winst op lange termijn3

2 Tussentijds overnemen mogelijk

1 10 of 15 jaar een vast laag 
maandbedrag

Ontdek wat jij kunt besparen
met zonnepanelen
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Zonnepanelen bij Zelfstroom
De beste zonnepanelen voor jouw dak

25 jaar
vermogens-

garantie

Eigen gecertificeerde monteurs
Uniek: Zelfstroom werkt uitsluitend met eigen vakmensen die installeren 
volgens het zwaarste keurmerk van Zonnekeur. Dankzij onze landelijke dekking 
met 6 montagelocaties, zitten wij altijd bij jou in de buurt.

Garanties en verzekering
Je zonnepanelen zijn de hele looptijd verzekerd door Zelfstroom. Raakt er iets 
beschadigd, dan repareren of vervangen wij het kosteloos.

A-merk materialen
Met onze A-merk zonnepanelen haal je altijd het beste uit je dak en uit de zon. 
Heb je een dak met schaduw? Dan krijg je een speciale omvormer.
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“We zorgen altijd voor een nette en vakkundige 
oplevering, en een duidelijke uitleg.”
Lionel | hoofdmonteur zonnepanelen



Exclusief bij Zelfstroom

Met onze services staan we altijd voor je klaar

Aanvullende energie tegen kostprijs
Naast zonne-energie heb je altijd nog een beetje aanvullende stroom en/of gas nodig. Deze 
biedt Zelfstroom vrijblijvend aan tegen kostprijs. Zo kun je nog meer besparen.

Gemak voor iedereen

Tussentijds overnemen mogelijk
Gedurende de hele looptijd heb je de mogelijkheid om de zonnepanelen over te nemen. 

Verhuisservice
Ga je verhuizen? Dan verhuizen wij je zonnepanelen met je mee. 

Zelfstroom app
Krijg inzicht in de opbrengst van je zonnepanelen én van je overige stroom- en gasverbruik.
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Wij geven heel Nederland
zonne-energie
Al 21.000 klanten gingen je voor

Met onze montagevestigingen verspreid over 
heel Nederland zijn we altijd bij jou in de buurt. 
Handig voor installatie of als er onverhoopt iets 
stuk gaat.

“Vanuit 6 montagevestigingen installeren wij 
door heel Nederland.”
Joe | Directeur Montage

Ontdek wat jij kunt besparen
met zonnepanelen www.zelfstroom.nl

Of bel 085-20 10 160



Deze klanten gingen je voor

De aarde en onze klanten. Daar zijn we zuinig op! Onze klanten beoordelen ons met een 
8,9. Bekijk meer dan 1000 reviews op zelfstroom.nl/ervaringen.

Volgens afspraak en duidelijke 
communicatie!
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Zonnepanelen besteld en geleverd volgens 
afspraak. De 3 installateurs hebben hard 
gewerkt en dachten mee om de kabel zo 
netjes mogelijk van het dak naar de meterkast 
weg te werken en toen het wat tegen zat 
hebben ze toch de moeite genomen om de 
beste optie uit te voeren wat gelukt is. Verder 
vriendelijk en keurig netjes alles achter 
gelaten.  Fijn dat je op de website je vragen 
interactief kan stellen en dat je dan door een 
proces wordt geleid dat antwoord gaf op mijn 
vragen.

12 - 10 - 2020

Dordrecht

P.H. Rutjes
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94% van onze klanten beveelt ons aan

(van)zelfstroom!
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Zeer goede ervaring met Zelfstroom, duidelijk
advies en begeleiding vooraf, niet opdringerig.
Accuraat in belafspraken, vervolgstappen en
mails. Duidelijk stappenplan en bevestiging
van afspraken. Montage ook vlot, veilig en
netjes. Enorm tevreden!

30- 07 - 2020

Rosmalen

Raimon

Prima voorgelicht en efficiënte snelle
plaatsing
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Dit is de 2e keer dat ik een zonnesysteem
aanschaf en het hele proces is snel en effi ciënt
verlopen. Goede duidelijke voorlichting,
afspraken zijn nagekomen. Installatie team was
snel en binnen een paar uur werkte het
systeem. Prettige snelle communicatie, veelal
online en via email maar daar waar nodig in
persoon.

Zwolle

17 - 09 - 2020

Aly

Goede service, duidelike offerte
De offerte was duidelijk en ik vond het fijn dat
ik ook nog gebeld ben om het een en ander
nog mondeling toe te lichten en vragen te
beantwoorden.

14 - 02 - 2020

Den Haag

Masoud
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Contactgegevens:

Wij helpen je graag

zonnepanelen@zelfstroom.nl

Statenlaan 14

5223 LA ‘s-Hertogenbosch

Wij zijn telefonisch bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:30 uur

Vrijdag: 09:00 - 17:00 uur

085-20 10 160

Zonnepanelen? Dit is het moment! Doe je ook mee? Het kost je niets en het levert een mooie 
besparing op. Je draagt bovendien bij aan een beter klimaat. Dat noemen we win-win.

Maak zelf stroom!
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