
Collectieve actie Zonnepanelen Arnhem  

 

 

Graag informeren wij u over de collectieve actie zonnepanelen vanuit Lokaal Duurzaam Collectief. 

Toelichting Lokaal Duurzaam Collectief (LDC): 

LDC is opgericht door Rijn en IJssel Energiecoöperatie met als doel u te helpen bij het maken van de 

juiste keuzes om uw woning te verduurzamen. Wij kennen de lokale bedrijven waar goede 

ervaringen mee zijn opgedaan. REIJE houdt de klanttevredenheid hoog in het vaandel! Door met 

lokale bedrijven te werken bent u verzekerd van goede service en een aanspreekpunt bij u in de 

buurt.   

Naast deze actie voor zon zullen wij u in de toekomst ook over andere collectieve acties informeren. 

De geselecteerde zon(nige)bedrijven: 

De bedrijven die wij voor u hebben geselecteerd zijn: 

• Atama uit Elst; 

• Copernico Zonne-energie uit Oosterbeek; 

• Frisse Energie uit Arnhem. 

Deze bedrijven vormen samen met REIJE het Lokaal Duurzaam Collectief. 

De voordelen voor u: 

• Kwaliteit: er is veel aandacht geweest voor de selectie van de bedrijven en de aangeboden 

producten. De bedrijven hebben allen een InstallQ-erkenning, zijn lid van Techniek 

Nederland en zijn VCA gecertificeerd. Daarnaast hebben de bedrijven o.a. een goede 

reputatie in de markt en bieden continuïteit. De aangeboden producten zijn van topkwaliteit 

en bieden uitgebreide garanties (zie overzicht garanties). 

• Prijsvoordeel: door samen te werken in dit collectief kunnen de bedrijven voor een 

kwalitatief hoogstaande installatie een concurrerende prijs maken. 

• Korting: op elke installatie wordt een collectiviteitskorting van € 200,- toegepast. 

• Maatwerk: iedere woning is anders en elke eigenaar heeft andere behoeften. Daarom 

ontvangt u een offerte op maat. Verderop vindt u meer informatie over het proces. 

Een complete installatie! 

De offerte voorziet in een complete installatie inclusief zonnepanelen, omvormer, bekabeling en 

aansluiting in de meterkast. De panelen zijn geschikt voor zowel een plat als schuin dak.  

Krapte op de leveringsmarkt 

De huidige markt voor zonnepanelen, omvormers en optimizers kent, onder andere wegens de 

coronacrisis en hoge vraag, tekorten in leveringen en voorraden. Daarom kan LDC niet van tevoren 

precies zeggen met welke panelen, omvormers en optimizers gewerkt gaat worden. Dat hangt van 

het aanbod en het aanbod verschilt bijna elke paar weken. Eveneens zijn de prijzen onderhevig aan 

schommelingen. Vanwege deze schommelingen en leveringsonzekerheden zijn offertes op het 

moment slechts twee weken geldig. 



Hieronder leest u meer over de aangeboden materialen: 

Zonnepanelen  

Elk bedrijf levert zijn eigen hoogstaande panelen. Er zit verschil in het aanbod van de drie 

aangesloten partijen. Zo zijn de panelen van Atama vaak prijstechnisch iets gunstiger. De panelen 

Frisse Energie en Copernico Zonne-energie zijn iets prijziger maar hebben een langere 

garantieperiode en scoren beter op het gebied van milieubelasting (‘cradle to cradle’). 

Op dit moment werkt Atama met Qcells panelen. 

Op dit moment werkt Frisse Energie met Sunpower en Solarwatt panelen. 

Op dit moment werkt Copernico met Solitek panelen. 

Omvormers 

Nader te bepalen in verband met krapte op de markt 

Power optimizers 

Nader te bepalen in verband met krapte op de markt 

Montage systeem 

Voor de montage van schuine daken en platte daken wordt het systeem van Esdec gebruikt. Esdec is 

gevestigd in Deventer en levert sinds 2004 universele montagesystemen voor dakgebonden PV-

installaties op platte - en schuine daken. Met meer dan 15 jaar ervaring en ruim 7GW aan 

geïnstalleerde zonnepanelen zijn zij inmiddels internationaal marktleider. 

• De Esdec montage systemen hebben een garantie van 20 jaar. 

Plat dak: https://www.dropbox.com/s/f5fn5em34thslfr/Esdec%20platte%20daken.pdf?dl=0 

Schuin dak: https://www.dropbox.com/s/765oepjl2xwmnq0/Esdec%20schuine%20daken.pdf?dl=0 

 

Het proces: 

1. Indien u een offerte wilt ontvangen, neem dan contact op met de service desk van Rijn en 

IJssel Energiecoöperatie (REIJE), tel 085 065 3962, e-mail info@lokaalduurzaamcollectief.nl. 

De service desk kan uw eerste vragen beantwoorden en uw aanvraag doorzetten naar het 

bedrijven collectief. 

2. Eén van de bedrijven vanuit het collectief zal u vervolgens binnen 5 werkdagen een offerte 

sturen. Dit is een eerste indicatieve offerte. Met behulp van actuele luchtfoto’s en 

schaduwstanden kan bekeken worden of uw dak geschikt is en kan berekend worden wat er 

op uw dak geplaatst kan worden. 

3. Indien u akkoord bent met deze indicatieve (eerste) offerte dan vindt er een definitieve 

schouw plaats. U gaat voor het schouw akkoord door het ondertekenen van deze eerste 

offerte. Natuurlijk is het mogelijk om contact op te nemen met het bedrijf bij vragen of 

onduidelijkheden. 

4. Mocht het zo zijn dat na de schouw een afwijking wordt geconstateerd op de eerste offerte, 

dan wordt er een tweede offerte gemaakt. De eerste offerte is vanaf dat moment ongeldig. 

Indien de eerste offerte wel correct is, dan wordt de opdracht volgens die eerste offerte 

uitgevoerd. 

https://www.dropbox.com/s/f5fn5em34thslfr/Esdec%20platte%20daken.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/765oepjl2xwmnq0/Esdec%20schuine%20daken.pdf?dl=0


5. U betaalt direct na uitvoering van de werkzaamheden. Het toegewezen bedrijf streeft ernaar 

uw opdracht binnen 6 weken uit te voeren. 

6. Na uitvoering zal de servicedesk met u contact opnemen om te horen of u tevreden bent. 

Het toegewezen bedrijf wordt door REIJE transparant beoordeeld op het geleverde resultaat. 

7. REIJE ontvangt een bescheiden, niet kostendekkende, bijdrage van het bedrijvenconsortium 

voor haar activiteiten. 

 

Uw aanbieding 

U krijgt dus een maatwerk aanbieding voor uw installatie:  

• Levering en montage van de zonnepanelen; 

• Levering en montage van de omvormer en power optimizers; 

• De bekabeling naar de meterkast; 

• Het plaatsen van een nieuwe groep in de meterkast; 

• Monitoring; 

• Turn-key installatie, BTW teruggave service ; 

• Oplevering volgens Techniek Nederland procedure, incl. documentatie. 

 

 

 

Overzicht garanties: 

Omschrijving Verstrekker Garantie 
Installatiegarantie Bedrijf aangesloten bij Lokaal Duurzaam 

Collectief (Atama, Frisse Energie of 
Copernico zonne-energie) 

18 maanden 

Fabrieksgarantie zonnepanelen Betreffende leverancier paneel 12 – 25 jaar 
Fabrieksgarantie energie-
opbrengst 

Betreffende leverancier paneel 25 jaar 

Fabrieksgarantie montage systeem Esdec 20 jaar 

 


