
 

 

Zeer 
gemakkelijk te 

bevestigen! 

Zelf (ver) bouwen? Met de materialen en kennis van Van Gemert slaagt elke klus! 
 

 

Compleet ik-klus-zelf-zonnepanelen pakket 
 
Op zoek naar een compleet zonnepanelen pakket om zelf te installeren? Met het SUNKIT systeem en 
de ondersteuning van Van Gemert Installatiegroep kunt u gemakkelijk zelf zonnepanelen installeren!  
 

 

     * Alle prijzen exclusief montage, inclusief BTW 
 

 
SUNKIT is een alles-in-1 zonnestroom systeem waar 
kwaliteit voorop staat. Alle componenten hebben zich 
de afgelopen jaren bewezen en voldoen aan alle 

certificeringen. En, niet onbelangrijk, het systeem is zeer 
gemakkelijk te bevestigen.  

 
  
 
Wilt u meer panelen of hebt u andere wensen? Vraag een maatwerk-offerte aan! Ook als u weinig 
tijd hebt om zelf te installeren, kunnen wij u een prijsopgave voor de montage geven.  

Type Sunkit Totale  
Watt piek 

Prijs ik-klus-zelf pakket*  

  Economy Design 

Hellend dak    

Sunkit met 3 panelen 810 € 1.420,00 € 1.492,00 

Sunkit  met 4 panelen 1080 € 1.597,00 € 1.692,00 

Sunkit  met 5 panelen 1350 € 1.846,00 € 1.943,00 

Sunkit  met 6 panelen 1620 € 2.023,00 € 2.166,00 

Sunkit  met 7 panelen 1890 € 2.200,00 € 2.366,00 

Sunkit  met 8 panelen 2160 € 2.480,00 € 2.520,00 
    

Plat dak    

Sunkit met 3 panelen 810 € 1.415,00 € 1.482,00 

Sunkit  met 4 panelen 1080 € 1.597,00 € 1.686,00 

Sunkit  met 5 panelen 1350 € 1.830,00 € 1.942,00 

Sunkit  met 6 panelen 1620 € 2.012,00 € 2.147,00 

Sunkit  met 7 panelen 1890 € 2.194,00 € 2.351,00 

Sunkit  met 8 panelen 2160 € 2.479,00 € 2.669,00 



 

 

GRATIS 
eindkeuring! 

Zelf (ver) bouwen? Met de materialen en kennis van Van Gemert slaagt elke klus! 
 

 

Inhoud ik-klus-zelf-zonnepanelen-pakket 
 
Type dak  
Bij een hellend dak is de prijs inclusief een complete draagconstructie (staand). Bij een plat dak is de 
prijs inclusief een draagconstructie, maar exclusief de eventuele ballast die nodig is. Indien u twijfelt of 
uw dak het gewicht van de zonnepanelen (en eventuele ballast) kan dragen, raden wij aan om een 
architect een constructieberekening uit te laten voeren. Wij voeren deze berekening niet uit. Zorg 
tijdens de montage ook voor uw eigen veiligheid: bij een plat dak raden wij randbeveiliging aan en zorg 
bij een hellend dak dat u vast zit met een lijn. 
 
Keuze: Economy of Design zonnepanelen?  
Economy zijn blauwe polypanelen en design zijn zwarte monopanelen. Er is verder geen verschil in 
opbrengst of bevestiging, alleen in de aanschafprijs.  
 
Materialen ik-klus-zelf-zonnepanelen-pakket 
Het pakket is inclusief: 

 Het aantal zonnepanelen van uw keuze (270 Wp per paneel);  

 Eén bijpassende Growatt omvormer;  

 15 meter voedingskabel 3 x 2.5mm; 

 10 meter aarddraad met aardklem;  
 20 meter DC solar kabel; 

 Installatiekast met een installatieautomaat 16 ampère; 

 Eén werkschakelaar; 

 Inclusief uitgebreide montagehandleidingen; 

 Een eindkeuring van de elektra aansluitingen. 
 
Omdat het een standaard pakket betreft kunnen er geen materialen retour worden gebracht. 
 
Gratis eindkeuring  
Het ik-klus-zelf pakket betekent dat u zelf de zonnepanelen monteert, de kabels trekt en de omvormer 
ophangt. U laat de kabels hangen bij de aansluitpunten van de omvormer. Vervolgens zal onze 
monteur de kabels aansluiten en de keuring uitvoeren. Wij zullen dus niet op het dak de montage van 
de panelen keuren. 
Mocht u tijdens de installatie er niet uit komen, dan staan wij paraat om u te helpen. Indien tijdens de 
eindkeuring blijkt dat de installatie niet werkt, is het mogelijk dat wij nagaan waar het probleem zit en 
oplossen. Deze ondersteuning is niet gratis.  


