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tot voor enkele jaren was een investering 
met het beste rendement nog  
onverzoenbaar met respect voor het milieu. 
dankzij zonne-energie is dat nu wel  
mogelijk. een systeem met zonnepanelen 
stelt u in staat om groene energie op te  
wekken op uw dak en die door te verkopen 
aan uw elektriciteitsleverancier. dankzij de 
steunmaatregelen die de overheid  
tegenwoordig aanbiedt, kan uw gezin een 
regelmatige bron van inkomsten krijgen en 
tegelijkertijd concreet en positief bijdragen 
tot de verlaging van onze Co2-uitstoot,  
vandaag en voor de komende generaties.

Sunpower stelt u een hoogwaardig  
zonnepanelensysteem voor. Met onze unieke 
technologie, uitgewerkt door een netwerk 
van hooggekwalificeerde partners, kunt 
u extra hoge inkomsten genereren op uw 
eigen dak.

u kunt uw gezinsbudget onder controle 
houden door een systeem van  
Sunpower-zonnepanelen te installeren op  
uw dak. in het kader van de huidige  
wetgeving inzake hernieuwbare  
energievormen, stelt deze installatie u in  
staat uw inkomsten te maximaliseren. Het is 
nu het ideale moment om over te stappen 
naar zonne-energie. 

verhoog uw inkomsten met  
zonne-energie

de zonnepanelen van Sunpower zetten zonlicht
automatisch om in elektriciteit.1 Sunpower-zonnepanelen 

de Sunpower-omvormer zet de gelijkstroom van
de zonnepanelen om in wisselstroom die in het
huis kan worden gebruikt.

2 omvormer

de elektrische teller wordt geïnstalleerd. de teller
zal de energie (in kilowattuur) meten die door
uw systeem wordt opgewekt en doorverkocht
aan uw elektriciteitsproducent.

3 elektrische teller

Sunpower-zonnepanelen

elektrische teller

1

3

Hoe werkt Het?

omvormer2
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De prijs van elektriciteit
stijgt elk jaar
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Sunpower: het meest performante 
fotovoltaïsche systeem ter wereld
niet alle fotovoltaïsche systemen zijn gelijk. 
en omdat u maar één dak hebt en dus 
maar één investeringskans, moet u de beste 
technologie ter wereld binnenhalen om uw 
dak en uw investering optimaal te benutten.
waarom is Sunpower het meest performante 
fotovoltaïsche systeem ter wereld? wij 
gebruiken fotovoltaïsche cellen met een 
hoog rendement. Hoe hoger het rendement 
van de cellen, hoe meer vermogen u op uw 
dak kunt installeren.

dankzij hun unieke gepatenteerde 
technologie met geïntegreerde aansluiting 
aan de achterzijde leveren de  
Sunpower-cellen tot 50% meer rendement 
op dan conventionele cellen. tevens maakt 
deze technologie optimaal gebruik van het 
zonlicht om meer elektriciteit te produceren.

HoogSte rendeMent

6,3 kw 5,1 kw

Meer energie op eenzelfde dakoppervlakte
dankzij de Sunpower-technologie met hoog rendement kunt u meer vermogen installeren 
op eenzelfde dakoppervlakte dan met conventionele technologieën. Meer vermogen 
betekent ook meer inkomsten voor uw gezin

Meer energie opgewekt op uw dak en dus meer  
inkomsten voor uw gezin:
27% meer energie. alleen de meest performante  technologie ter 
wereld laat u uw dak optimaal gebruiken om meer kilowattuur op te 
wekken per geïnstalleerde watt.

21 Sunpower ModuleS 300 blk

oppervlakte: 34,5 m2

rendement: 18,40%

26 Conventionele ModuleS 190 w 

oppervlakte: 34,5 m2

rendement: 14,80%

5,1 kw

4325  kwh

5496  kwh

26 Conventionele ModuleS 190 w 

rendement: 14,80%

brussel, belgië, 34,5 m² beschikbare dakoppervlakte, kwh per jaar

Het resultaat: zonnepanelen met hoog 
rendement die uitzonderlijk veel energie 
opwekken, zowel bij bewolkt als bij zeer  
warm weer, en dat met een grote 
betrouwbaarheid door de jaren heen. 

Zo verhoogt u uw inkomsten nog meer.

de Sunpower-modules zijn niet alleen de 
meest performante ter wereld, maar ook 
de elegantste. dankzij hun strakke, zuivere 
lijnen vormen ze een harmonieus geheel 
met uw dak, zonder de gevel aan te 
tasten. uw huis is een van uw dierbaarste 
bezittingen en Sunpower helpt u dat zo te 
houden. 

6,3 kw

21 Sunpower ModuleS 300 blk 

rendement Sunpower: 18,40%
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veranderingen aan uw huis 
moeten het uiterlijk respecteren, 
of zelfs verbeteren. 

Met Sunpower profiteert u van 
de beste technologie met een 
bijzonder elegant design:

•	Zonnecellen	met	 
monokristallijn silicium

•	Geen	metalen	rooster	aan	 
de voorzijde

•	Zwart	en	uniform	 
celoppervlak, uniek  
in de sector

een elegant design 

Hoewel ze samengaan, zijn de geïnstalleerde 
capaciteit van een module en haar 
werkelijke energieproductie niet exact gelijk. 
twee modules met een identieke nominale 
capaciteit wekken niet noodzakelijk dezelfde 
hoeveelheid energie op.                                                               

een lange reeks tests uitgevoerd in 
uiteenlopende omstandigheden toont 
overtuigend aan dat de Sunpower-
modules 7 tot 9% meer energie opwekken 
per geïnstalleerde watt dan de andere 
technologieën. Sunpower levert u een grotere 
capaciteit en een hogere energieproductie.

Meer energieproductie

gegarandeerde preStatieS

de hoogste kwaliteit en een dubbele garantie van 25 jaar: 
een veilige investering

Het is een feit. de fotovoltaïsche panelen van Sunpower leveren 
het hoogste rendement ter wereld en overschaduwen alle andere 
fotovoltaïsche oplossingen op het vlak van elektriciteitsproductie.  
Ze bieden u de mogelijkheid om het oppervlak van uw dak optimaal  
te benutten en meer elektriciteit op te wekken. 

in vergelijking met andere investeringen is zonne-energie nog steeds 
de veiligste investering, ook omdat Sunpower-modules vervaardigd zijn 
uit hoogwaardige kwaliteitsmaterialen die tientallen jaren prestaties 
zonder problemen garanderen.

bovendien worden ze gedekt door de beste garantie in de zonnesector: 
25 jaar op de modules en 25 jaar op het prestatievermogen**.

SYSTEM CERTIFICATION

IS
O

9001:2000

sUnpOWer MODUles  cOnventiOnele MODUle

* kilowattuur per kilowattpeak

**Sommige uitzonderingen kunnen van toepassing zijn. neem contact op met uw Sunpower partner of met 
Sunpower op 00800- 786 769 37 of 02 200 89 81 (gsm). 

universiteit van Stuttgart, duitsland      
universiteit van Cyprus, Cyprus 
universiteit van de staat arizona, vS.

universiteit van loughborough, 
CreSt, leicestershire, 
verenigd koninkrijk

7% meer* 9% meer*
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Het rendement op investering (r.o.i.) komt 
van de werkelijk door uw zonnepanelen 
opgewekte energie, die door uw 
elektriciteitsteller wordt gemeten. dankzij 
de technologie met hoog rendement van 
Sunpower kunt u een maximaal geïnstalleerd 
vermogen bereiken. in vergelijking met 
conventionele technologieën produceert 
Sunpower dus meer energie. daarom is 
een fotovoltaïsch systeem een uitstekende 
investering die u een stabiel inkomen 
biedt op lange termijn en waarmee u kunt 
profiteren van meer fiscale voordelen dan 
met conventionele technologieën. 

de Sunpower-partners stellen hun diensten en 
professionele vaardigheden ter beschikking 
aan particulieren over de hele wereld. bij deze 
experts in uw buurt kunt u altijd terecht om 
een gebruiksklare Sunpower-oplossing aan te 
schaffen die bij de eigenschappen van uw huis 
en bij uw financiële doelen aansluit.   

de Sunpower-partners leven een reeks 
strikte normen na inzake dienstverlening 
en hebben een recente opleiding genoten.   
Hun vaardigheden gaan van het ontwerp 
van de systemen tot de installatie en het 
onderhoud ervan, ze kunnen u ook helpen 
om steunmaatregelen bij de overheid aan te 
vragen. uw dichtstbijzijnde Sunpower-partner 
zorgt voor alles.

Meer vermogen, 
een wijze  
investering

netwerk van  
Sunpower-partners:  
het beste in de sector

HoogSte betrouwbaarHeid

bij Sunpower leveren we niet zomaar 
fotovoltaïsche systemen. wij garanderen 
ook uw gemoedsrust. degelijke ervaring, 
internationaal gecertificeerde producten, 
een duurzaam fabricageproces en 
een netwerk van hooggekwalificeerde 
partners: wij hebben alles in huis om u 
een betrouwbaar en gebruiksklaar systeem 
te kunnen garanderen.   

Sunpower is een wereldleider met meer 
dan 25 jaar ervaring in fotovoltaïsche 
technologie. ons bedrijf is beursgenoteerd 
(naSdaQ) en heeft vestigingen over 

de hele wereld, naast het hoofdkantoor 
in San Jose, Californië, het europese 
hoofdkwartier in genève en de 
productiefaciliteiten in azië, europa, afrika 
en noord-amerika. Sunpower zet zich met 
zijn fabricageproces ook in voor duurzame 
ontwikkeling en is lid van pv Cycle, een 
organisatie gewijd aan de recyclage van 
zonnepanelen. Sunpower is vandaag 
een onbetwiste leider op het gebied van 
zonne-energie. en u en uw familie kunnen 
daarvan profiteren dankzij ons netwerk 
van over 1500 erkende partners die 
volledige Sunpoweroplossingen leveren.

vertrouw op 25 jaar ervaring in  
zonne-energie

“onze Sunpower 
partner heeft 
het systeem snel 
geïnstalleerd, zonder 
ons gezinsleven te 
verstoren. Het was 
een superpositieve en 
inspirerende ervaring. 
onze kinderen 
leggen trots aan hun 
leerkrachten en hun 
vriendjes uit dat wij 
gebruikmaken van 
zonne-energie.”  

Philippe, R.
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Sunpower heeft de meest performante technologie ter wereld. die garandeert u het hoogste 
rendement en bezorgt u tevens gemoedsrust. Sunpower, dat is meer vermogen en dus meer 
inkomsten. Sunpower biedt u de kans om uw gezinsbudget onder controle te houden.

de ideale oploSSing

Sunpower: Hoogste rendement, hoogste  
betrouwbaarheid, gegarandeerde prestaties

kies voor de ideale oplossing.
investeer in zonne-energie
met Sunpower.

MEER ENERGIEPRODUCTIE
EEN VEILIGE INVESTERING
GEMOEDSRUST
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Hoofdkantoor  
Sunpower Corporation 
3939 n. 1st Street 
San José, Ca 95134 
uSa 
www.sunpowercorp.com

tel: 00800 Sunpower 
tel: 00800 78676937 
nl.sunpowercorp.be

SunPower Partner 
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