
Wat gaat er gebeuren?
Het installeren van het zonnestroomsysteem gebeurt vrijwel altijd binnen één dag. 
Voordat de monteurs starten met de werkzaamheden, overleggen ze hoe de kabels van 
de installatie worden geplaatst. Hiervoor kijken ze ook naar de afspraken die zijn 
gemaakt tijdens de laatste check bij jou thuis. Daarna begint het installatieteam met de 
werkzaamheden. De monteurs prepareren het dak en in huis wordt de bekabeling gelegd 
door de elektricien van het team. De zonnepanelen worden vervolgens geplaatst zoals in 
het legplan staat beschreven en de omvormer wordt op een veilige plek opgehangen. 
Daarna hoeft de monteur alleen nog de zonnepanelen op de omvormer aan te sluiten. En 
voilà, je maakt zelf stroom! 

Reservedakpannen (alleen bij schuin dak)  
Natuurlijk gaan onze monteurs zorgvuldig te werk, maar het kan gebeuren dat er een dakpan breekt of 
beschadigd raakt. Wil je daarom zorgen voor enkele reservedakpannen?  

Plek van de omvormer 
Tijdens de laatste check heeft de monteur met je afgesproken waar de omvormer komt te hangen. Wil je 
deze plek vrijhouden en goed bereikbaar maken voor de monteurs? 

Opruimen van de meterkast 
De monteur moet ook in de meterkast werken, wil je er daarom voor zorgen dat deze goed bereikbaar is 
en dat er veilig gewerkt kan worden?

Plaats maken voor een ladder of steiger  
Aan de kant van het huis waar we je zonnestroomsysteem plaatsen, is er voldoende ruimte nodig voor het 
plaatsen van een ladder of steiger. Wil je deze plek daarvoor vrijmaken? Zo kunnen onze monteurs op 
een veilige manier het dak op. 

Stofzuiger 
De monteurs laten alles netjes achter, maar hebben daar wel een stofzuiger voor nodig. Wil je deze 
klaarzetten? 

Checklist

Checklist installatie
Belangrijke praktische informatie



Afval opruimen 
Zou je ruimte willen vrijhouden in je container, zodat de monteurs het afval netjes kunnen opruimen? 

Inloggegevens modem en wifi  
Om de online opbrengstmonitoring in te stellen, heeft de monteur toegang tot internet nodig: toegang tot 
je wifi-netwerk en/of eventueel ook tot je modem. Wil je er daarom voor zorgen dat de juiste 
inloggegevens alvast klaarliggen? 

Nog vragen?
Op www.zelfstroom.nl/klantenservice hebben we de 
meest gestelde vragen voor je beantwoord.

https://www.zelfstroom.nl/klantenservice/planning-installatie/
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