
Ontdek onze 3x3  
groene energiedeal
Kies voor zonnepanelen met batterij  

en start nu met besparen!

Bespaar dankzij  
je eigen groene stroom

Tijdelijk tot

-€50
per paneel

incl btw
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3x3 groene energiedeal
Zonnepanelen + hoge capaciteit batterij  
+ omvormer = 1 uniek aanbod 

Dit up-to-date pakket helpt jou om je 

energieverbruik écht te optimaliseren. 

Combineer zonnepanelen met een 

hoge capaciteit batterij. Zo verbruik 

je zoveel mogelijk van je eigen 

opgewekte energie, meteen of later. 

Voorgoed gedaan met de complexe 

situatie omtrent het terugleveren van 

energie aan het net! 

+

+

+

 Zonnepanelen 

 Hoge capaciteit batterij

 Omvormer

 Lagere energiefactuur

 Geoptimaliseerd  
 energieverbruik

 Uitstekend voor het milieu

 Professioneel advies  
 en all-in installatie

 25 jaar garantie

 Tier 1 kwaliteit 
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 Jouw installatie 

 Korte terugverdientijd

 - € 25 per paneel, incl. btw bij aankoop zonnepanelen

 - € 50 per paneel, incl. btw bij aankoop zonnepanelen + thuisbatterij 

Bespaar met je  
eigen zonnepanelen

KOPEN

6 zonnepanelen + 
omvormer

Gemiddelde besparing  
per jaar (op 25 jaar): 

€ 571

12 zonnepanelen + 
omvormer + thuisbatterij

Gemiddelde besparing  
per jaar (op 25 jaar): 

€ 1.290,39

Bereken je besparing 
op bricosolar.be!

-€ 50
per paneel

incl btw

Tot

 Gebruik alle opgewekte energie gratis

 Wij regelen alles van A tot Z

 Onmiddellijk genieten van groene energie

 Vaste huurprijs per maand, gedurende 20 jaar

Besparen zonder 
investering? Huur Brico Solar 
zonnepanelen.

HUREN

Bereken je besparing 
op bricosolar.be!

€ 15
per kWp 

per maand

€ 17

Promoprijs  

€ 15  per kWp per maand

Standaardprijs  

€ 17 

12 zonnepanelen + 
omvormer + thuisbatterij

Gemiddelde besparing  
per jaar (op 25 jaar): 

€ 536,86

6 zonnepanelen + 
omvormer

Gemiddelde besparing  
per jaar (op 25 jaar): 

€ 426,83
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Zonnepanelen

Batterij
Sla energie op met je thuisbatterij

 Zonnepanelen met Tier 1 label  
 (Erkend door Bloomberg New Energy Finance)

 Full black design zonnepanelen 

 25 jaar productgarantie  

 + 25 jaar vermogensgarantie 

 Altijd correct gedimensioneerd

 5 kWh batterij   

 10 jaar productgarantie

 Brandveilig

 Moduleerbaar

Veelgestelde vragen

In welke regio’s zijn jullie actief?

Iedereen in België kan ingaan op het 

aanbod. Inwoners van Brussel genieten 

naast de onmiddellijke besparing ook van 

subsidies. In Vlaanderen en Wallonië zijn er 

geen subsidies meer.

Wat als ik verhuis?

Eerst kijken we of de nieuwe eigenaar de 

zonnepanelen wil overnemen. Indien niet 

zullen we de installatie verwijderen of 

verhuizen naar jouw nieuwe woning. Let 

op dat we een vergoeding vragen om de 

kosten van het weghalen van de installatie 

te dekken of voor het verhuizen van de 

installatie.

Wat als ik al zonnepanelen heb?

We kunnen onze zonnepanelen toevoegen 

aan een bestaande installatie, let op 

dat we mogelijk een nieuwe omvormer 

moeten plaatsen.

Kan ik mijn contract opzeggen?

Ja, je kan jouw contract elk moment 

opzeggen. Let wel op dat we een 

vergoeding vragen om de kosten te 

dekken voor het weghalen van de 

installatie.

Kan ik nog van energieleverancier 

veranderen?

Ja, je blijft aangesloten bij je huidige 

energieleverancier en je bent op elk 

moment vrij om van energieleverancier 

te veranderen. Indien je meer stroom 

verbruikt dan de zonnepanelen opwekken, 

zal het restverbruik worden aangerekend 

door jouw energieleverancier.
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Vertrouwde partner 
van Brico

Earth is een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in 

ontwikkeling en installatie van duurzame zonnepanelen. 

www.earth.be

 Altijd een snelle service 

 Earth dimensioneert, installeert en controleert

 Belgisch bedrijf met meer dan 2.500 tevreden klanten

   info@bricosolar.be        02 899 23 91

Hoe werkt het?
Je kan kiezen. Maak eenvoudig een simulatie van je gewenste formule met onze Solar Tool 

of ga langs bij je Brico winkel met de eindafrekening van je elektriciteitsfactuur. Onze Brico 

medewerkers helpen je graag verder. Het stappenplan is eenvoudig, volg even mee:

Je maakt een eerste berekening in de online simulatie.

Je zonnepanelen worden geïnstalleerd.

Overtuigd van de voordelen van zonnepanelen? Plaats je bestelling. 

Je installatie wordt gekeurd.

De klantenservice van Earth volgt jouw situatie nu nauwlettend op.

Na je bestelling komt een van onze energie-experten bij je langs om 

jouw dak en elektriciteit te inspecteren en daarnaast te analyseren 

hoeveel zonnepanelen je precies nodig hebt, op basis van je profiel, 

verbruik en de oriëntatie van je woning.

Wil je liever eerst een technisch plaatsbezoek  
voor je een bestelling plaatst? Dat kan ook!  
De kost voor dit technisch plaatsbezoek (€ 120)  

krijg je als korting op je bestelling bij Brico Solar. 

Stap 1

Stap 4

Stap 2

Stap 5

Stap 6

Stap 3

Berekening

Installatie

Bestelling

Keuring

Service

Technisch plaatsbezoek
Technisch plaatsbezoek

Benieuwd hoeveel jij kan besparen dankzij zonnepanelen?

Ontdek het op bricosolar.be
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Jouw restverbruik verdient  
ook een juiste prijs! 

Soms heb je meer stroom nodig dan je zonnepaneleninstallatie produceert. Daarom 

beheert Gaele jouw gas- en elektriciteitscontract en stuurt ze op het juiste moment een 

ideaalvoorstel voor een zorgeloze leverancierswissel. Je kosten voor gas en elektriciteit 

slimmer beheren met de expertise van Gaele en de zekerheid van Test Aankoop...  

Dat wil toch iedereen?

De expertise van Gaele is volledig kosteloos en beschikbaar voor iedereen.

Surf snel naar brico.gaele.be

Gaele



www.bricosolar.be

Benieuwd  
hoeveel jij kan 
besparen dankzij 
zonnepanelen?
Bereken je besparing op bricosolar.be!


